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A Bácskában az 1944-es hatalomváltást követően végrehajtott véres magyarellenes meg-
torlások feltárásában ez idáig „fehér foltnak” számított a Szenttamáson és környékén 
történtek dokumentálása. Az utókornak e – lényegében objektív okokra visszavezethető 
– mulasztását igyekszik könyvével pótolni Pintér József helytörténész, aki az 1990-es évek 
közepétől kutatja a témát, és amely a szerző kitartó, aprólékos, minden mozzanatra kiterjedő 
kutatómunkájának a gyümölcse.

A kötet bevezető részében a szerző – széles körű szakirodalomra támaszkodva – be-
mutatja Szenttamás történetét a kezdetektől. A szerb–magyar együttélés neuralgikus 
történelmi eseményeit – mint amilyenek 1848–49 történései, a két világháború közötti, 
illetve az 1941 és 1944 közötti időszak – különös részletességgel tárgyalja, hiszen – nem 
alaptalanul – ezekben véli felfedezni a „feszültségek gyökereit”.

Rámutat, hogy a szenttamási – akárcsak az egész délvidéki – magyarságot a királyi 
Jugoszláviában „másodrangú” állampolgárként kezelték: a jugoszláv hatalom kirekesztette 
az agrárreformból, politikai jogait csorbította, de – az elszlávosítás jegyében – jelentősen 
korlátozta oktatási és művelődési lehetőségeit is. Ebből egyenesen következett, hogy az 
anyaországtól elszakított, politikailag, gazdaságilag, oktatásilag és művelődésileg elle-
hetetlenített, kisebbségi sorsba taszított délvidéki magyarság nem érezhette sajátjának a 
délszláv államot. Mindennek az lett a következménye, hogy míg a magyarságot a királyi 
Jugoszlávia 1941 áprilisában bekövetkező felbomlása reménnyel töltötte el, és a bevonuló 
honvédcsapatokat a szenttamási magyarok virágesővel, felszabadítóként üdvözölték, addig 
szerb szomszédaik ellenségként fogadták őket, és lőttek rájuk. A szerző részletesen tárgyalja 
1941 áprilisának szenttamási eseményeit különös tekintettel a honvédcsapatok bevonulása 
során történt súlyos atrocitásokra, amelyeknek számos katonai és polgári áldozata volt 
mindkét szembenálló fél részéről: megnevezi a résztvevőket és rámutat azok szerepére. 
Amint a későbbiekből kiderül, 1944 őszén döntően ezek az 1941-es események nyomták 
rá a pecsétet a szenttamási magyarság sorsára, és vezettek számos ember kínhalálához.

Az 1941-es eseményekhez hasonló aprólékossággal tárgyalja az 1944 őszén bekövetke-
zett történéseket is. Miután a szovjet Vörös Hadsereg átlépte a Tiszát, és birtokba vette a 
bácskai Tisza mentét, Óbecse és Szenttamás között a frontvonal bő egy hétre megmereve-
dett: a szovjetek erőt gyűjtöttek, hogy tovább folytassák az előrenyomulást. A hadköteles 
szenttamási férfi ak zöme már október elején bevonult, az október 8-át követő egy hét volt 
az az időszak, amelyet még az itt maradottak kihasználhattak a menekülésre. A szerző jól 
érzékelteti a szenttamási magyarokra nehezedő „menni vagy maradni” súlyos döntési kény-
szert, a családok vívódását: elhagyni a birtokot, és menni a bizonytalanba, vagy maradni, 
és várni a bizonytalant. Egyértelmű volt, hogy azok, akik bármiben vétkesnek érezték 
magukat a szerbséggel szemben, a távozás mellett döntöttek – ebből következik, hogy a 
településen maradottak zöme nem követett, nem követhetett el semmilyen bűncselekményt 
szerb szomszédai ellen!

A könyvnek ebben a részében már felbukkannak a felbecsülhetetlen értékű visszaem-
lékezések, amelyek a kézirat kétségtelenül legfontosabb, legtöbb új információt hordozó 
részét képezik. Nem egyszeri interjúkról van szó, hanem szerkesztett tanúvallomásokról, 
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amelyek végleges változata többszöri beszélgetés, adatközlés során alakult ki. Ez azonban 
nem csökkenti értéküket, ellenkezőleg!

A többszöri megnyilvánulás, az elbeszélő és a riportalany között kialakult rutin és 
bizalom lehetővé tette olyan emlékek felszínre hozását is, amelyekre az emlékező az első 
körben még nem volt teljesen felkészülve: a sokadik beszélgetésre pedig már elérkezhetett 
a felszabadult kibeszélés katarzisának fázisába. Ez lehetővé tette azt is számára, hogy egyes 
eseményeket újra felelevenítsen, és pontosítsa azokat.

A visszaemlékező tanúk zöme az 1941 és 1944 közötti időszakban fi atalkorú vagy fi atal 
felnőtt volt, aminek következtében az átélt megrázó események elevenen beléjük rögződ-
tek, és egész életükre rányomták bélyegüket. Az elszenvedett testi-lelki megpróbáltatások 
traumája – hiszen az elbeszélésekből tudjuk, hogy a vérengzés túlélői is szenvedtek! – kö-
vetkeztében, továbbá a kommunista hatalom diktálta kényszer következtében évtizedekig 
hallgatniuk kellett: erről a témáról hallgatni kellett, és csak a némaságba burkolódzás biz-
tosíthatta létüket. Nem volt ez könnyű, sőt kifejezetten idegtépő lehetett, hiszen szüleik, 
rokonaik, barátaik, ismerőseik gyilkosaival, akik közül többen az akkori társadalmi rendszer 
„kiemelkedő” tagjaivá váltak, nap-nap után találkoztak, és – a testvériség–egység hamis 
jegyében – együtt kellett élniük!

A visszaemlékezésekből/tanúvallomásokból egyértelműen kiderül, hogy a Szentta-
máson és környékén elkövetett magyar- és németellenes véres cselekményekben – a többi 
vajdasági településhez hasonlóan – a helyi szláv lakosság is kiemelkedő szerepet vállalt 
részben felbujtóként/szervezőként, részben végrehajtóként. A dolog pikantériája, hogy az 
elkövetők többsége mint „harcos”, az elkövetkező negyvenöt évben a jugoszláv önigazgatású 
szocialista társadalom megbecsült, érdemes polgárává vált, de a rendszerváltásnak keresztelt 
„módszerváltást” követően sem kellett számot adni cselekedeteikről…

Ezért is érthető, hogy a tanúk közül többen – saját és családjuk biztonságát szem előtt 
tartva – arra kötelezték a történetüket lejegyző helytörténészt, hogy azt csak haláluk után 
hozhatja nyilvánosságra: sajnos több esetben ez a pillanat is elérkezett – immáron ezek a 
visszaemlékezések is napvilágot láthatnak…

A tanúvallomások hitelességét és értékét növeli, hogy azok az elbeszélt események 
zöménél, amelyek levéltári adatok alapján is leellenőrizhetőek, egybecsengenek: átfedik 
vagy kiegészítik egymást. Az elbeszélt történetekből a barbár és brutális rendszer okozta 
tragikus emberi sorsok tömkelege rajzolódik ki, az emberi együttérzésre és szolidaritásra 
szinte alig van példa.

A tanúvallomások pozitívuma az is, hogy legtöbb esetben nem korlátozódnak csupán 
1944 eseményeire: a történetek általában képet adnak a két világháború közötti, illetve az 
1945 utáni időszakról is – ezzel pedig sokkal árnyaltabb képet kapunk a XX. század első 
felének Szenttamáson lejátszódott eseményeiről.

A szerző a tanúvallomások és a számára elérhető levéltári források alapján összeállította a 
szenttamási magyarság tragikus sorsáért felelősnek minősíthető személyek névjegyzékét is.

Végezetül – mint esszenciát – a begyűjtött adatok alapján összeállította a szenttamási 
és környékbeli magyarság II. világháborús emberveszteségeinek névjegyzékét. Ez a névsor 
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a szenttamási és környékbeli magyarság nemzeti önazonosság-tudatának fontos elemét 
képezheti, hiszen nem az hal meg, akit eltemetnek, hanem akit elfelednek. Ezzel pedig 
Pintér József helytörténész tett róla, hogy az 1944–45-ben ártatlanul elveszejtett nemzet-
társainknak, ha csak virtuális formában is, de méltó emléket állítson.

A polgári áldozatok mellett számba veszi a katonaként, illetve különböző fegyveres 
testületek, hadseregek tagjaiként elesetteket/eltűnteket, de közli a meghurcolt, valamint 
elmenekült magyar és német nemzetiségű polgárok névjegyzékét is.

A névjegyzékek nem teljesek, és valószínűleg nem is tekinthetők véglegesnek, de egy 
további – főleg levéltári forrásokon, anyakönyveken, bírósági iratokon alapuló – kutatás 
„nyersanyagát” képezhetik, melyek során pontosítani lehetne a rajtuk szereplő emberek 
személyazonosságát. Erre annál inkább is szükség van, hiszen több esetben kettős, esetleg 
hármas névazonosság jelentkezik, amit a szerző jelez is: ez azonban nem zárja ki azt, hogy 
külön-külön személyekről van szó.

Pintér József helytörténész Szenttamás, Turja és Nádalja 1944–45-ös történetét bemu-
tató könyve – noha lényegében csak erre kíván szorítkozni – túlmutat a témán: történelmi 
távlatba helyezi a vizsgált eseményeket, és ezzel sokkal szélesebb, aprólékosabb képet ad 
1944–45 szenttamási történéseiről.

A kötet – köszönhetően az idejekorán begyűjtött és lejegyzett tanúvallomásoknak – 
olyan fontos adatokat és információkat hordoz, amelyek alapjait képezhetik egy későbbi, 
tudományos igényességű levéltári kutatásnak.

                       Molnár Tibor
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BEVEZETÉS

Száraz nyelvem kisebzett,
égő fejem zavart.
Elindulok, mint eg ykor Csoma Sándor,
hog y felkutassak minden mag yart.

                                     (Dsida Jenő)
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E kötetet nem a szoros értelemben vett, kizárólag tudományos kutatási módszerekre 
alapozott megállapításokra törekvő helytörténeti monográfi ák igényességével és teljes-
ségével adjuk az olvasó kezébe. Először is azért nem, mert napjainkban és körülményeink 
közepette szinte lehetetlen még az események és történések menetét tárgyilagosan, hiteles 
adathűséggel, dokumentálva követni és közölni akkor és ott, amikor és ahol egy-két em-
beröltőn keresztül törvényszerűen meghamisítják, valótlanul mutatják be a körülöttünk 
és a velünk történt eseményeket, s elhallgatják az igazságot, vagy erőszakkal elnémítják 
azt, aki kimondaná. Másodszor meg azért nem, mert a hatalomtartók és hű kiszolgálóik 
az őket és múltbeli cselekedeteiket leleplező dokumentumokat elzárják a kíváncsiskodók 
elől. Sőt meg is semmisítik az igazságot tartalmazó forrásanyagokat, s helyettük hamisakat 
rögtönöznek, amelyek a kéj- és tömeggyilkosokat nemzeti hősökké, az erkölcs és az em-
beriesség feddhetetlen őreivé és bajnokaivá teszik meg, ártatlanul elveszejtett áldozataikat 
pedig – minimalizálva számukat – „gonosz, háborús bűnös fenevadakká”, akiknek még 
meg nem született utódaik is mind egy szálig megöröklik vétkeiket, s törvényen kívül he-
lyeztetnek. Mindezek ellenére erőnk, tudásunk és korlátozott lehetőségeink maximumát 
adva, a meglévő és hozzáférhető, illetve már publikált dokumentumok felkutatásával és 
igénybevételével, de főleg a jó szándékú, őszinte, ám behatárolt bizonyítási lehetőséget és 
értéket biztosító, véges – nem mindig tévedhetetlen – emberi emlékezetre, az események 
örvénylésében szereplő vagy szem-, illetve fültanú kortársak hitelt érdemlő vallomásaira 
hagyatkozva kíséreljük meg bemutatni a hosszú évszázadokon át itt, egymás mellett, békés 
egyetértésben, sokszor közös érdekeiket és céljaikat együttes erővel és akarattal megvalósító, 
máskor meg egymás ellen kegyetlen és véres ellenségeskedést folytató, más-más kulturális, 
vallási és nyelvi közösséghez tartozó népek múltját és életét, melyeket a múlt század folya-
mán az immár többször is megismétlődő ármány és történelmi igazságtalanság véglegesen 
a türelmetlenség és kizárólagosság, a végzetes gyűlölet káoszába, az esztelen és a véres 
leszámolások poklába taszított.

Nem törekszünk a település, Szenttamás teljes történelme minden múltbéli esemé-
nyének és kimagaslóbb, jelentősebb egyénisége életének átfogó kutatására, csak annyiban, 
amennyiben az érinti a magyar–szerb kapcsolatok és konfrontálódások itt, Szenttamáson 
1944 őszén kibontakozódó és kulmináló etnikai súrlódások, ellentétek, összecsapások és 
legutóbbi tragédiák gyökereinek megértését. Ha végül is ez elősegíti a két legszámottevőbb 
szenttamási etnikum, a magyar és a szerb nép nemzeti, vallási és részben még szociális el-
lentéteinek, az egymásnak feszülő indulatok, feszültségek és türelmetlenségek okainak a 
feltárását és főleg enyhítését, máris elmondhatjuk, érdemes volt a fáradozás, egy hatalmas 
lépést tettünk a megértés, a megbékélés felé.

Kutatásaink középpontjában nem egy település társadalmi-gazdasági, föld- és néprajzi, 
történelmi, művelődési és egyéb jellegének és képének a feltárása állott.

Az a vezérgondolat irányította kutatómunkánkat, hogy a második világégés végéig itt ős-
honos magyar és sváb (német) etnikum ellen elkövetett népirtás eseményeiről végre-valahára 
szólni kell. A svábokat ért sérelmekkel azonban csupán érintőlegesen foglalkozhatunk.

Meg kell végre szólaltatni a bő fél évszázadon keresztül fájdalmasan némaságra kár-
hoztatott és törvényen kívül helyezett üldözöttek gyermekeit is, hogy utódaik és azok 
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leszármazottai már ne csak a hóhérok által kitartóan terjesztett ármányból, hanem hiteles, 
ártatlanul szenvedő kortárs tanúktól is információkhoz jussanak az 1944 végén és 1945 
elején történt tragikus eseményekről. Hogy véreik, elődeik nem fegyveres fasiszta rabló- és 
háborús bűnös gyilkosokként vesztek el az igazság és a törvény jogos palloscsapásai által, 
hanem ártatlanul lakoltak. Zömük fegyvertelen, kiszolgáltatott szántóvetőként, iparosként 
vagy éppen vagyontalan bérmunkásként lett embertelen kínzások közepette elveszejtve, 
jeltelen tömegsírokban elföldelve és feledésre, feledtetésre kárhoztatva csak azért, mert 
magyar vagy sváb (német) volt.

Figyelmesen lapozgatva e kötet soraiból egy mikroközösség, a szenttamási és Szenttamás 
környéki magyar élethalálharcok, mérhetetlen szenvedések, illetve kegyetlen vérveszteségek 
több évszázados történetébe is bepillantást nyerhet a közeli és távolabbi múltunk iránt ér-
deklődő olvasó. Elsősorban persze a jó fél évszázaddal ezelőtti események fehér foltjainak 
feltárására helyezzük a hangsúlyt.

Szenttamás magyar lakói azok között voltak, akik a Délvidéken, ezen belül pedig a 
Sajkás-vidéken a XX. században lezajlott két rettenetes világégésért a legsúlyosabb árat 
fi zették vérben és anyagiakban egyaránt. Szenttamás magyarsága már a XIX. század dere-
kán, 1848–1849-ben is, de 1914 júniusától – mondjuk ki őszintén: napjainkig – vérrel és 
arannyal fi zeti a jogtalanul reá kivetett sarcot. Sarcot, amilyent korábban csak a középkori 
jog és erkölcs ismert el méltányosnak, s a török hódítók és az őket kísérő tatár és rác rabló-
csapatok vetettek ki a legyőzött és behódoltatott, fegyverrel terrorizált „hitetlen” népekre. 
Erről szól az Előjáték (Száz évvel korábban) című fejezet.

Amennyire emberileg – a mindennemű kutatómunkához nélkülözhetetlen anyagi tá-
mogatás és levéltári kutatási lehetőség biztosítása nélkül – lehetséges, igyekszünk a hiteles 
történetírás hűvös és tárgyilagos módszereihez igazodva minden egyes meglátásunkban és 
megállapításunkban a teljes igazságot feltárni és közölni.

Az összekuszált valóságból kell hiteles és maradandó dokumentumot létrehoznunk. 
Olyat, amely tartósan emlékeztet az 1944 őszén és 1945 elején lezajlott eseményekre, minden 
egyes feltárható és megnevezhető mártírunkra, de azokra is, akiknek személyazonosságát a 
véges emberi emlékezet már soha nem lesz képes megállapítani. Esetleg azért, mert ismeretlen 
helyen és körülmények közt a Délvidék-szerte razziázóknak ugyanolyan áldozataivá lettek, 
mint a Szenttamáson lemészárolt vidéki sorstársaik, akik között szintén számos, a faluban és 
környékén elfogott, ismeretlen illetőségű menekült és katona is volt. Meg kell emlékeznünk 
mindannyiukról, mert az őket sújtó végzet még szégyenbélyeget is égetett a homlokukra, 
a délvidéki magyar népcsoport tagjaiéra kollektívan. E sors mint kígyóbűvölet bénítja a 
szenttamási magyarság kezdeményező-, vállalkozó- és cselekvőképességét. Beléfojtja még 
az ahhoz való bátorságot is, hogy méltatlankodásának adjon hangot. Nemzeti öntudata 
mind szorosabb korlátok közé préselődik, emberi és kisebbségi jogai folyton csorbulnak. 
Gazdasági ereje egyre gyöngül, a teljes kisemmizése felé tart. Vallási, nemzeti, kulturális 
és történelmi örökségéből és intézményeiből egyre jobban kiforgatják, műalkotásai és 
emlékművei, vallási és nemzeti kegyhelyei lassan megsemmisülnek. Politikai és gazdasági 
esélyei és lehetőségei semmivé lesznek.
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A bő fél évszázad előtti szenttamási exodus következményeire csak a becsületes, jó akara-
tú, igazságszerető, megbocsátásra és bocsánatkérésre egyaránt képes, toleránsabb generáció 
tud majd közös és őszinte egyetértésben fátylat borítani. Természetesen az ártatlan áldozatok 
azonosításával és rehabilitálásával, továbbá a rájuk való közös megemlékezésekkel. Végül, 
de nem utolsósorban, gyilkosaik nemzetiségi hovatartozástól független megnevezésével és 
elmarasztalásával.

Sajnos őszinte egyetértésről a győztes államalkotók mindmáig hallani sem akarnak.
A szenttamási magyarság kálváriájának kezdetét egyesek 1848–1849-re, mások 1918-

ra teszik. Valójában a történelem jóval több és régebbi, de újabb keletű állomását is ismeri 
az itt élő magyarság szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal és vérveszteségekkel teli küz-
delmének és a szerbekkel együtt más idegen hódítók, de sokkal gyakrabban egymás ellen 
vívott élethalálharcának. Már Dózsa parasztlázadásától, a Rákóczi-, majd az 1848–1849-
es szabadságharcokon át 1944–1945-ig, sőt a küzdelem bizonyos formáiban tart egészen 
napjainkig.

Minden elfogulatlan helyzetismerőnek meg kell állapítania, hogy a délvidéki magyarság 
kisebbségi sorsa – kisebb létszámából és nagyobb elszórtságából eredően – mindig jóval 
súlyosabb volt, mint az erdélyieké vagy a felvidékieké. A Délvidéken belül pedig – a Sajkás-
vidék magyarsága mellett – a szenttamásiak vesztesége volt számarányukhoz viszonyítva 
a legnagyobb. 1944 utolsó három hónapjában például – de főleg októbere utolsó harma-

A több száz 1944–1945-ös ártatlan magyar áldozatra való háború utáni első megemlékezés 
előkészítése során állított még szerény fakereszt a szenttamási római katolikus magyar temető 

keresztjének tövében (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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dában és novembere elején – Szenttamáson minden harmadik meglett magyar, ezen belül 
minden családeltartásra képes férfi embert, de feltűnően nagyszámú asszonyt, sőt gyermeket 
is halálba küldtek.

A természetesnek és mindenekfelett szükségesnek tartott magyar összetartás és egység 
Szenttamáson talán soha nem is létezett úgy, mint például Temerinben és általában a 
szórványmagyarság falvaiban. Ez annak tulajdonítható, hogy az itt élő magyar etnikum 
már létfenntartását illetően is sokkal kiszolgáltatottabb volt, mint más, többségi magyar 
településeken. Gazdasági ereje és általános műveltségi színvonala lényegesen alatta volt 
mind a gazdag szenttamási szerb és német, mind általában a más, többségi magyar községek 
lakosságáénak. Ez az áldatlan állapot abból következett, hogy a település szántóföldjeinek 
mintegy 90 százaléka az összlakosság akkor mintegy felét kitevő szerb etnikum tulajdonát 
képezte. Szerb, kisebb részben német kézben volt a nagy- és a kisipar, valamint a kereske-
delem is. Más, magyarok által is lakott délvidéki településekkel ellentétben a szenttamási 
magyarság jelentős többsége – mintegy 90 százaléka – vagyontalan vagy csak kis családi 
házzal és kerttel rendelkezett, családját többnyire mezőgazdasági idénymunkából, illetve 
napszámból tartotta el. A szenttamási magyar etnikum nagy része így minden téren ki volt 
szolgáltatva szerb (illetve német, esetleg zsidó) munkáltatói jóakaratának nemcsak a királyi 
Jugoszlávia, hanem még a magyar uralmúnak mondott korábbi Monarchia idejében és az 
úgynevezett Horthy-korszakban is, egészen a bolsevista „felszabadításig”.

Nagyon csekély volt a szenttamási magyar értelmiségiek száma is. Ami volt, annak 
legtöbbje „behozatali”, vidékről „államilag idevezényelt” vagy önként jött tisztviselő és 
egyéb értelmiségi. A két keze munkájából számos gyermekét eltartó, főleg napszámos vagy 
béres magyar embernek nem volt meg az anyagi lehetősége még a tehetségesebb gyerme-
kei taníttatására sem, hacsak az egyház magára nem vállalta ezek papnövendékként való 
iskoláztatását. A Monarchia más részeiből verbuvált és idevezényelt magyar hivatalnokok, 
tanítók és egyéb szabadfoglalkozású egyének viszont – gyökereik itt nem lévén – 1918 
sorsfordító novemberében és 1944 végzetes és gyászos utolsó hónapjaiban részben önként, 
de zömével a megszálló szerb katonai parancsnokság és az új hatalmi szervek által kénysze-
rítve, vagy szerb polgártársaik fenyegetéseitől megfélemlítve hagyták el családjukkal együtt 
Szenttamást. Ez aztán csak nagy keservesen és sokára tudott soraiból kinevelni egynéhány 
politikailag képzettebb értelmiségit, ám ezek legtöbbje nem merte felvállalni közössége 
érdekképviseletét.

Szenttamáson, 2007. február 2-án
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BEVEZETŐ SOROK

Jókai Mór történelmi eseményt dolgoz fel a rá jellemző romantikus-nemzeti stílusban. Vad 
és véres történet. Nem vadabb és nem véresebb, mint amilyen a valóságban lejátszódott 
Szenttamáson akkor, amikor a szerb fejedelemség és a bécsi császári udvar uszítására a határ-
őrvidék szerb fegyveresei szembefordultak a magyar negyvennyolccal. Hasonló események 
játszódtak le akkor szinte az egész Délvidéken.

Az eseményeket eltérően ítélik meg a magyar és a szerb történetírók, egy dolog azon-
ban kétségtelen, hogy Szerbia beavatkozott a magyarországi eseményekbe a saját ott élő 
nemzettestvérei mellett.

Az 1867-es kiegyezés után, amikor a délvidéki szerbségtől a bécsi udvar megvonta a 
korábban a magyar állam rovására adott privilégiumokat, elterjedt a meglehetősen pontos 
ítélet: a szerbség azt kapta a császári udvartól jutalmul, amit a magyarság büntetésül.

         Matuska Márton

Szenttamási látkép a XX. század első feléből (A szerző gyűjteményéből)
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SZÁZ ÉVVEL KORÁBBAN

Mennyi jó ember nincs, aki volt,
s mennyi nem bánná,
ha nem volna, aki megmaradt.

Szenttamási György
Elbeszélés 1848–49-ből Jókai Mórtól

(Írva volt 1850-ben; de az akkori sajtóviszonyok között 
nem jelenhetett meg.)

Rettenetes korszak volt ez! Őrizzen meg bennünket az Isten, s ha bűneinkért volt ránk 
mérve, őrizzük meg mi magunk hazánkat ily szomorú esztendőnek visszatérésétől, s ha 
elregéltük az ijesztő példát, hirdessük utána a kiengesztelő szeretetet egymás között.

I.

Szenttamás fölött fekete volt az éj. Egy csillag sem ragyogott.
Emberek, kik tíz emberöltő időn át egy város lakosai voltak, kik egymás mellé építék 
házaikat, kik jó barátságban őszültek meg egy fedél alatt, kiket vérség, rokonság, hála, 
kötelesség fűzött egymáshoz, kik megszoktak együtt érezni bánatot, örömet, kik együtt 
imádkoztak esőért, napfényért, együtt takarították be a mezőről az isten áldását: egymás 
mellett harcoltak, vérzettek, mikor közös ellenség ellen kellett védelmezni a közös hazát: – 
egyszerre, mint egy pokoli szellem leheletétől megtébolyodva, elkezdtek egymásnak vesztére 
összeesküdni, és véres gyűlölettel szítták tele lelküket azok iránt, kik nem vétettek ellenük 
soha. …Szent Eustach1 napja volt. Az óhitűek templomba gyülekeztek, mint mondák: Is-
ten tiszteletére. De benn nem hangzott az isten beszéde, nem szóltak az orgona sípjai, vad 
férfi hang beszélt nagy kegyetlenül szörnyen eljövendő dolgokat, s hangzott utána rémes 
ritmusokban a hadizenő davoria.2

A város többi népe nyugton volt. A lakosok, kik látták az itt-ott kivilágított ablakokat s 
a templomba siető mogorva népet, mondák egymás közt: nagy ünnepük van a görögöknek 
ma, s tovább nem törődtek vele: elmentek alunni.

Éjfél felé megkondult a vészharang. A templom ajtaja megnyílt, s kezdődött az ünnep.
Vad ordítással rohant a fanatizált nép alvó szomszédjai házára, s mintha rég rejtegetett 

bosszút kellene megtorolnia, oly elkeseredéssel és dühvel gyilkolt le mindenkit, akinek 
ablakában gyertyavilág nem égett.

Ezzel különböztették meg házaikat a többiekétől a szerbek, nehogy félreismerésből 
egymás háza népét koncolják le.

 1 Ladó János Magyar utónévkönyv című műve szerint Eusztách. Névnapul április 14-ét és szeptember 20-át jelöli 
meg.

 2 Dávoria. Tivornya. Az Idegen szavak szótára szerint: „Zűrzavaros, zajos, részeg éneklés”.
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Pár óra alatt a magyar lakosság nagy része legyilkoltatott, csak egy kis csapatnak sikerült 
a mocsárokon keresztül, hirtelen szekerekre vergődve, megmenekülhetni. Azokat is sokáig 
üldözték, s mikor már a városban elcsendesedett a zaj, elnémult a harangszó, még akkor is 
lehetett hallani a mocsárok közül kétségbeesett sikoltásokat a sötét éjben.

Elhangzottak azok is. Nem jajgatott senki többé. A kivilágított város több helyein 
zeneszót lehete hallani s a táncolók vidám kurjantozásait.

Éjfél után két óra felé egy szekér döcögött végig a város vásárterén. Benne egy férfi  ült. 
Köpenyébe húzódva s kíváncsi csodálkozással fi gyelve a szerte kivilágított ablakokra s a 
kitörő vigalom hangjaira.

A szekér megállt a szögletház előtt, a férfi  leszállt belőle: tulajdon háza volt ott. Megüt-
közve látja annak az ablakait is kivilágítva, s hallja a belülről kihangzó zenét, a táncdobajt, 
az ujjongatást.

Kocsijával, míg idáig jött, több helyen az útban heverő embereket kellett kikerülnie. Gon-
dolta: ej de víg nap lehet ez ma! mennyi részeg ember a földön! – Azok halottak voltak.

Odalopózék ablakához, csodás aggodalommal eltelve – s amint benéz kémlő szemek-
kel, egy csoport ismerős arcot lát meg a szobában, kik az ő kancsójából nagy danolás közt 
isznak, s oly dühvel járják a táncot, mintha mind őrültek volnának, s kályhapadkán fújja a 
guszlicás a hozzávaló zenét. Mind régi ismerősei ezek a városból.

Az ember, nem tudva, mi történt itt távolléte alatt, azt hitte, hogy álmodik.
Majd egy asszonyi alak kezdett szemébe tűnni, ki a zsibongó csoport között kézről kézre 

járt, szilaj jókedvvel, osztva bort és csókot mindenkinek, táncolt valamennyivel, s beledanolt 
nevetve, kacagva, ujjongva a vad karénekbe.

A jövevény sokáig nem bírt ráismerni ez asszonyra. Tulajdon felesége volt az.
– Megálljatok! – ordítá, betörve a háza ajtaján, a boszorkányszombat közepébe. Maga 

sem tudta, mit cselekszik, s mi lesz annak a vége, amit most tesz. – Mit csináltok itt? – 
ordítá magánkívül.

A meglepett vigadók az első pillanatban szétugrottak arca elől. A legszilajabbak is elsá-
padtak, midőn közöttük halálfehér arccal megállt, s nem mertek hozzá közelíteni.

Bántatlanul ment egész odáig, ahol feleségét látta. Szép piros arcú, fekete hajú, tűzszemű 
asszony volt az: kinek arcán az idétlen vígság kővé meredt a rögtöni rémülettől.

A férj öldöklő tekintettel nézett az asszony szemébe.
– Le, térdre előttem!
Az asszony nem mozdult.
– Térdre, nyomorult! – ordítá a férj, s ököllel úgy sújtá meg a némbert, hogy az földre 

bukott előtte.
– Megállj, kutya! – kiáltanak rá ekkor egyszerre minden oldalról, s tíz kéz ragadta meg 

szemben és hátulról.
Tusába eredt velük: egynek közülök megragadta a torkát, s el nem ereszté, míg le nem ti-

porták a földre, oda is magával rántotta, s csak akkor bocsátá el, mikor már megfojtotta.
Ott megkötözték, farkasgúzsba tették, egy szegletbe rúgták, s azután körüle álltak.
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– Mit akartok? Mi bajotok velem? – kérdé a férfi  vértől tajtékzó szájjal, ki még most 
sem tudta megérteni e rémséges rejtélyt. – Rablók vagytok-e? hogy így bántok velem saját 
házamban? Szomszédok? Barátok? Komák? Lakostársak?

Ekkor eléje állt egy magas, sötétképű alak, összenőtt szemöldökkel, s felfricskázva a 
megkötözöttet, azt monda neki:

– Se szomszéd, se barát, se koma, se lakostárs többé. Ellenségek vagyunk!
– Mit vétettem én tinektek, Bazil? – kérdé a megköŧözött férfi .
– Te nem, semmit. Vétett az ősapád, aki magyar fajt ültetett ebbe a földbe.
– Mit csináltok ti?
– Kitépjük, amit az ősapád ültetett. Szomszédjaid ott hevernek már az utcán.
– Mi kell tőlem? Mit akartok tőlem elvenni?
– Kell nekünk a te házad, a te marhád, a te feleséged, kell nekünk a te földed.
 – Óhajtom, hogy jóllakjatok ezzel a földdel minél elébb.
 – Most beszélj, mi hírt hoztál Szegedről?
– Hajolj ide hozzám, majd megsúgom.
A sötét szemöldökű odahajolt hozzá, s arra a megkötött ember az arcába köpött, – ez 

volt a felelet.
– Hah, kutya! – ordíta a meggyalázott; ezért vért fogsz sírni előttem!
– Én? sírni? Azt nem látta még senki. Kínozhattok, elég sokan vagytok hozzá. Véremet 

megláthatjátok; de könnyemet ugyan nem.
Tanakodtak, hogy mit tegyenek vele. Mindenki ajánlott valami válogatott kínzás-

nemet.
– Hagyjátok rám – szólt az első. A testi kínzást kiállja ez. György mester kemény legény. 

Jól ismerem. Ez a körme alá vert tövistől meg se szisszen. Majd én a szívébe verem a töviseket, 
s bömbölni fog előttünk, mint a gyerek. – György szomszéd, neked volt egy szép menyecske 
feleséged. Azt én elcsábítottam. Az én szép szemeimért árult el téged.

– Az neked gyalázat, nem nekem.
– Rokonaid halva vannak mind.
– Jobb nekik az utcán halva feküdni, mit ebben a nyomorult világban élni.
– Vagyonod elpusztult.
– Pusztuljon el, aki elfoglalta!
– Ejha! De mindenre tudsz felelni onnan az üveges hintóból – gúnyolódék Bazil.
– Neked egy szép leányod is volt.
A megkötözött e szóra összecsikorgatá fogait.
–Ha jól tudom, Ilonának hítták – folytatá Bazil, kiszámított kegyetlenséggel vontatva 

a szót. – Igen szép leány volt. Ugye azt magad is elismered, hogy igen szép volt?
– Vessz el. Mit akarsz?
– Olyan fi atal volt még, és már hat kérője volt neki. – Nem tudott közülök választani: 

egyik derekabb legény volt, mint a másik. – Mit tehetett szegény? – Feleséged az első asz-
szonyról maradt lyán sorsába nem szólt bele. – Utóbb is én állítottam hegyére a Kolumbusz 
tojását. Én férhez adtam a lyánt mind a hathoz. Sajnállak, hogy a menyegzőről elkéstél.
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– Verjen meg az Isten mind a két kezével! – ordíta fel kétségbeesetten a megkötözött 
ember, s arccal a földre veté magát, hogy ne lássák, mily keservesen zokog.

– Emeljétek föl hát – szólt Bazil –, hadd lássuk, hogy sír az, a ki most próbálja először 
életében. Bömbölj, szomszéd! Te meg, cigány, fújd azt a dudát; hadd sírjon muzsikaszó 
mellett!

Az ittas emberek gúnyos hahotával táncolták körül az áldozatot, s aki közel ért hozzá, 
egyet rúgott rajta.

Az nem sírt többé. Behunyta szemeit, összeszorítá ajkait. Tűrt hallgatva minden bán-
talmat, s egy vonás sem rándult meg arcán.

– Most vigyétek innen – parancsolá Bazil. Lökjétek fel a padlásra. Állítsatok őrt eléje. 
Holnap, ha kijózanodunk, ki fogjuk vallatni. Veszedelmes ember ez. Aztán lóghat. Ma igyuk 
meg leánya lakodalmát, holnap megisszuk az ő torát. Jó éjszakát, Gyurka szomszéd.

Györgyöt fellökték a padlásra. Az ajtót rázárták, s ezzel otthagyták magára.
Mozdulatlanul feküdt ott a szemét között, se teste, se lelke nem érzett már semmit.
Arra gondolt, hogy akármilyen nagy lesz is kínzatása, a halál majd véget vet mindennek.
Alatta a szobában még sokáig táncoltak, mulattak a lázadók, felhangzott hozzá rikolto-

zásuk, dobogásuk, s amint szidták a nemzetét, s kacagtak utána, s gúnydalokat énekeltek 
hazájáról és trágár dalokat a leányáról.

Erőltetni akarta magát, hogy ne hallja, amit hall.
Egyszer úgy tetszék neki, mintha a padlás ablakán, a kiakasztott paprikafüzérek között 

zörejt hallana.
Odanézett.
Az éji félsötétben látá, hogy valami fehér alak ereszkedik le a szűk nyíláson, s tapoga-

tózva közelít felé. 
Rémálom ez vagy kísértetlátás? Alig hallatszott valami lépés hangja.
Az alak susogni kezd, lassú, bágyadt hangon.
– Apám! Apám!
– Ilona!
– Csitt! Ne szólj!
Az ember át akarta szemeivel törni a sötétséget, hogy jobban lásson. A közeledő alak 

odasimult hozzá, s egy késsel elmetélte a köteleket, amikkel György kezei, lábai össze voltak 
hurkolva.

– Gyermekem! – rebegé az apa, átölelve gyöngéden reszkető leánya térdeit. – Édes 
egyetlen leánykám!

– Fussunk innen – pihegé a leány bágyadt hangon. – Az ablakhoz hágcsót támasztottam. 
Mindenki holtrészeg már odalenn.

Az ember ölébe vette gyermekét, kiemelte a padlásnyíláson, levitte a hágcsón, mindig 
ölében tartva, mindig csókolgatva.

A fal mellett egy eszközben megbotlott. Lehajolt érte. Egy ásó volt. Felvette.
– Jó lesz fegyvernek – monda az apa.
– Jó lesz sírt ásni vele – monda a leány. A ház túlsó oldalán, hol a padlás feljáratához 

vezető lépcső volt, gajdolt magában az őrül állított lázadó.
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– Húzódjál a fal mellé – súgá az apa leányának, s az ásót ökölre szorítva a ház szegletéhez 
közelített. Az őr odafi gyelt a neszre; felkelt, odabotorkált. S egy perc múlva kettéhasított 
koponyával rogyott össze: egy kiáltásra sem maradt ideje.

György elszedte a megölt fegyvereit; aztán ölébe vette leányát, s a kerten keresztül ész-
revétlenül kimenekült a városból.

A városban minden csendes volt már. Jajkiáltás és diadalmámor elhallgatott. Amaz vérbe, 
emez borba fulladt. A gyilkolást befejezte a dobzódás. Már a hajnalcsillag is fennragyogott 
a kitisztult égen.

Se apa, se leány nem szóltak egymáshoz.
Déltájra elértek a legközelebbi faluba.
Györgynek sok jó ismerőse volt. Azt hivé, hogy egyiknél majd otthagyja leányát, míg 

maga sorsa után indul.
Az ismerősök ijedt arcokkal fogadták mindenütt. Egy sem hagyta őt az ajtaján belépni. 

Egy sem engedte a háza küszöbén megpihenni. Még egy ital vizet sem mertek neki adni. 
Kérve kérték, hogy távozzék el minél elébb falujokból.

Nem voltak azok az emberek rosszak, csak gyávák. Féltek, hogy ha a lázadók megtudják, 
hogy ők egy magyar menekültet befogadtak, őket is felperzselik, legyilkolják.

Pedig mégis rájuk került később a sor: nem használt a meghunyászkodás.
György, torkig telve keserűséggel, vevé fel ölébe ismét összetört leányát, s ment tovább 

a világba.
Hat napig bujdosott tarlókon, ugarföldeken keresztül, zivatarban, rekkenő hőségben; vad 

gyümölccsel, nyers törökbúzával tengetve életét, saját terhén kívül gyermekét is többször 
ölben hordva, mint vezetve.

A hatodik nap érzé, hogy az ölében hordott teher mindig nehezebb lesz, a nyakát ölelő 
kar nem szorít többé, s az arc, mely vállán fekszik, olyan hideg.

A távolban egy nagy város tornyai kezdtek előtte feltűnni. Az volt Szeged. Fárasztó 
sietés után délre beért a nagy népes városba.

Éppen zajos népgyűlés volt a vár előtti vásártéren: ezernyi ezer férfi  gyülekezett össze, 
fegyverrel kezében. Egy emelvényről haragos népszónok tartott lelkesítő beszédet a feliz-
gatott sokaságnak.

György odafurakodott a néptömeg közé. A népszónok éppen a rácok kegyetlenkedé-
seiről beszélt. Nem is lehetett azt mind elhinni.

Többen észrevették a fáradt, porlepte férfi t, ki egy halvány, behunyt szemű lyánkával 
ölében úgy állt meg közöttük, mint egy tébolyodott.

– Honnan jön? – kérdezték.
– Szenttamásról – felelé György.
– Egy férfi  Szenttamásról! – hangzott egyszerre szájról szájra a kiáltás. – Lássuk!
Hozzák fel az emelvényre! Beszélje el, mi történt.
A néptömeg utat nyitott előttük, s a két alakot feltették az emelvényre.
Amint a nép meglátta a dúlt arcot, a szenvedések, a kétségbeesés kifejezésével elkínzott 

vonásain, s vállain azt az elhervadt, fehér arcú gyermeket, tompa, borzadályos zúgás kezdett 
emelkedni, minőt a tenger hallat szélvész közeledte előtt.
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És amidőn a jövevény körülnézett a zúgó néptengeren, arca elkezdett lángba borulni; 
nem volt ékesen szólásra oktatva; de a pillanatban a bosszúállás lelke szállt le reá kettős 
tüzes nyelvben, hogy amit mond, a szívbe találjon bele.

Szava tompa volt; rövid mondatokat ejtett. A rémséges éjszakáról, az utcán heverő 
halottakról, a kiállott kínzásról, de amikor arra került a sor, hogy leányáról beszéljen, 
ekkor elkezdett a hangja mennydörögni, felkapta kezébe azt az összecsukló termetet, úgy 
mutatta fel.

„Nézzetek ide, apák! Gondoljatok ártatlan szüzeitekre! Lássátok, mivé tették az én 
drágámat!”

S csak akkor vette észre, hogy a leány meg van halva.
Addig azt hivé, hogy csak hallgat, mint hallgatott hat nap óta panasztalanul.
– Nézz rám, nézz rám, te drágám! – ordítá az ember holt gyermeke arcát csókjaival 

árasztva el. – Nyisd ki szemedet! Ébredj fel!
S aztán, hogy nem ébredt fel a leány, az ő szívét is összeszorítá az elviselhetetlen fájdalom, 

hogy ott az emelvényen összeroskadt.
Nem kellett már több beszéd a népnek. Nem kellett már több szél a tengernek; zajgott 

ez magától.
„Fegyverre, hazafi ak!” – ordítá egy hang; s annak tízezernyi visszhangja támadt. Fegy-

verre, aki férfi !! – kiáltozák szétrohanva a piacról, s végigfutva az utcákat. E szörnykiáltás 
zendült végig a város egyik szélétől a másikig, s estig hetvenezernyi férfi sereg gyűlt össze 
fegyveresen: a düh, a bosszúállás lángjával arcaikon; még abban az órában készek voltak 
indulni Szenttamás ellen.

Ekkor valaki egy szót dobott el a tömeg között. Mi az az egy szó?
Egy tojás csak. De egy óra múlva egy szörnyeteg kelt ki belőle, aki már születésekor 

embervért szomjazott dajkaság gyanánt.
Valaki azt találta kimondani:
„Hátha azalatt, amíg mi, férfi ak mind elmegyünk harcolni, az itt lakó rácok feleségeinket, 

gyermekeinket leöldösik.”
A szörnyeteg szónak szárnya nőtt.
„Haljanak meg elébb ezek!” Kezdék kiáltozni, vesszenek el, mint testvéreink elvesztek 

Szenttamáson. Vért vérért! Atyafi t atyafi ért!”
S azzal a néptömeg ádáz haraggal visszafordult önnön városára, s mint a gátat tört 

folyam, nem hallgatva parancsra, vezényszóra, megrohanta szomszédja hajlékait kikkel 
hosszú időn át együtt osztott bánatot, örömet s kiknek egyéb vétke nem volt, mint hogy 
fajrokonai voltak a szenttamási lázadóknak; s amivel azoknak tartozott, megfi zette iszo-
nyúképpen ezeknek.

Ugye, borzasztó jelenetek ezek?
S lehetnek emberek, akik ez iszonyatokat megújítani, átkozott nagyravágyásuk kielé-

gítésére, újra készek volnának!
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II.

György pedig felvette ölébe holt gyermekét, kivitte a nyárfaerdőbe, ott sírt ásott neki egy 
vén fa tövében, s belefektette egyetlen mindenét a világon.

Nem bírta elszívelni, hogy a fekete föld beszennyezze azt a fehér arcot, lombokat té-
pett le a fehér levelű nyárfabokrokról, azokkal hinté be halottját, így takarta rá a fekete 
hantokat.

Aztán elővette a kését, hogy felmessen egy nevet a fa kérgére, mely élő fejfája legyen 
halottjának.

Vágta, vágta a betűket nagy szorgalommal, egészen belemerülve, s mikor készen volt 
vele, akkor azt vette észre, hogy nem a gyermeke nevét vágta a fa kérgébe, hanem annak a 
gyilkosáét.

És azzal, hogy még akkor is inkább leányának megrontója forgott az eszében, hogy 
annak a nevét rótta fel halottja sírjára, többet mondott, mint amennyit e legszörnyűbb 
átokesküvés ki bírna fejezni.

Fölkelt, otthagyta a sírt: ment tántorogva tovább; be az erdő mélyébe, azután megbánta, 
hogy oly könnyezetlenül hagyta el gyermeke sírját, s visszafordult, fel akarta azt keresni. A 
fák oly hasonlók egymáshoz mind az erdőn: sehogy sem talált arra, melynek tövébe leányát 
elásta, s keresése közben mindig beljebb tévedt az erdőbe; az éj ott lepte, csak ment azután 
is, maga sem tudta, hova, miért –, de csak ment. Sűrű csalitos buckák közé jutott: a fészkéről 
felvert madár visítva rebbent meg előtte. Végre egy fagyökérben elbotlott, elesett. Nem volt 
oka, miért fölkelni, ha egyszer ott feküdt. Letette fejét a földre, jó éjszakát kívánt föld alatt 
alvó gyermekének és elaludt. S álmodott aztán hosszú álmokat vérben úszó emberekről és 
égő városokról.

Éjfél lehetett már: a Göncöl rúdja lefele fordult már, amidőn paripák nyerítése veré föl 
álmából.

Nem messze bokor takarta fekhelyétől két felnyergelt lovat látott, melyek ismerős röhö-
géssel látszottak egymást üdvözölni, míg a bokrok mögül síránkozó női hangok és biztató 
erős férfi hang volt egymással beszédben, olykor egy gyermek csevegése vegyült közé.

A férfi  alacsony, szikár alak, még a csillagsugárban is látszik szemeinek villogása, hosszú 
bajusza kétfelé van sodorintva, s fekete nagy haj vállait takarja. Arca sovány, de vonásai 
erőteljesek, valamint sudár termetének acél izmai. Öltözete a „futó betyároké”. Egy kis 
fi úgyermeket tart karján, aki lehet három-négyéves, komoly nyájassággal enyelegve véle: a 
gyermek apjának mondja a férfi t, s meg- megölelgeti apró karjaival.

Előtte pedig egy nő áll, paraszt öltözetben, és zokog, köténye szélével törülgeti néha a 
szemeit.

– Tudsz-e már imádkozni, kisfi am? – kérdé a férfi  a térdére ültetett gyermeket.
– Hogy ne tudna? – felelt helyette a nő. Anélkül nem fekszik és nem kel föl.
– Jó ember legyen belőled, kisfi am, – szól a férfi  megcsókolva a gyermek arcát. Ne olyan, 

mint apádból. Esztendőre iskolába küldd már: tanuljon valami jót.
– Megteszem, ha utolsó mindenem ráköltöm is.
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– S majd, ha megjön az esze, vidd el innen messze földre, ahol senki sem ismer. Ne tudja 
meg soha, hogy apja ki volt. Tagadd el előtte a nevemet.

– Kérdezd meg, kisfi am, apádtól, hogy mikor jön el megint kisfi át meglátogatni.
– Nem tudom én azt megmondani, kis cselédem. Rám soha nem virrad fel a nap, hogy 

azt mondhatnám: ez az én napom ma! Ma itt, holnap tíz mérfölddel odább, s holnapután 
talán hat lábnyira a föld alatt, vagy – talán három lábnyira a föld felett.

– Ugyan ne beszéljen olyanokat! Nézze, a gyermek mindjárt sírva fakad.
– Biz az, fi am, úgy van. A zsiványnak nincs kihez imádkozni. A zsivány temetésén nem 

a diákok énekelnek, hanem a hollók kárognak.
A nő erre elkezdett sírni, a gyermek folytatta: a rabló megcsókolta egymás után mind 

a kettőt.
– Menjetek most haza, édes cselédjeim: eredj anyáddal, kicsi fi am! Máskor majd hoz 

apád vásárfi át. De ne mondd senkinek. Aztán áldjon meg az… (gondokozott rajta, hogy 
kicsoda)… aki engemet ver.

A nő és a gyermek eltávoztak; a rabló felugrott lovára, s kengyelébe felemelkedve 
sokáig hallgatódzott a gyermeki csevegés ismert hangjaira, még el nem enyésztek az erdő 
magányában.

Ekkor egy hideg kéz érinté kezét.
Felriadt a rabló, de azért egy kiáltás nélkül fordult oda, hol egy férfi t látott lova mellett 

állni. A paripa eleget jelenté nyerítésével, hogy idegen közelít, de a rabló azt hitte, hogy 
a távozó gyermeket üdvözli vele, ki annyiszor lovagolt a hátán, kis kezeivel a sörényébe 
kapaszkodva.

Szenttamási György volt az.
– Ne tarts tőlem, „Sándor”! Ne nyúlj pisztolyodhoz, – monda neki halk, nyugodt han-

gon. Nem én leszek az, akit életedben először megölsz. – Ismersz engem? – kérdé a rabló.
– Híredből. – Tudom, hogy üldöznek; fejedre jutalom van kitűzve. Azt is tudom, hogy 

feleséged van és szép kicsi fi ad, azokat meg szoktad látogatni. Ilyenkor tőrt vethetnek ellened 
és megfoghatnak könnyen. A rablókat asszonyköténnyel szokták megfogni.

– Azt látom, hogy te nem akarsz elfogni. Hát mit akarsz velem? Tetszik a mesterségem 
talán? Fel akarsz csapni zsiványnak? Végezd el ott, ahol kezdted. Adok kölcsön egy kötő-
féket: akaszd fel magad ide a legelső fára. Jobb lesz.

–Nem akarok zsivány lenni. Inkább téged is meg akarlak szabadítani a rabló névtől.
– Eszeden vagy? Tán nem próbáltam én azt eleget? Nem könyörögtem minden törvény 

előtt, hogy vegye el fejemről büntető kezét, és én megszűnők lenni gazdák pusztulása, 
utasok félelme. Nem ígértem-e, hogy kitől mit elraboltam, visszatérítem neki? Templomot 
akartam építeni elátkozott vagyonomból; csak azt engedjék meg, hogy megint emberek 
között élhessek, napszámmal akarom aztán keresni a kenyeremet. – Nem fogadták ám el. Azt 
mondták: adós, fi zess. Tartozom a nyakammal: az az adósságom. A köteles leányával járok 
jegybe, az a menyasszonyom. Eredj az utamból, szerencsétlen ember. Kerüld a rosszabbik 
kezemet. – Még nem vettem elő, még nem öltem embert.
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– Kell, hogy ezután ölj. Azzal fogod vétkeidet leróni. Mit sem törvény, sem oltár el nem 
fogadott, beveszi áldozatodat a harcmező. Ott ellenséget találsz. Annak a vérében a rabló 
szennyet lemoshatod a kezedről.

Rettenetes szó volt!
– Ne kísérts! – sóhajta fel a rabló. Ha a harctéren lehetne meghalnom, becsületes ha-

lállal!…
– És ha dicsőséget lelnél ott halál helyett… És amikor visszajönnél, a nép, mely eddig 

erdőről erdőre üldözött, majd egykor koszorúkkal, örömrivallással fogadna. S azután nem 
kiáltaná utánad senki e szót: „a rablóvezér!”, nem olvasnád a statáriumtáblán a nevedet, 
hanem olvasnád utána hírlapokban, hites levelekben azt, hogy „hős bajnok”.

–Hagyd abba, ne bolondíts!… Ó, mennyit tudnék tenni! Egy csapatot állítanék ki 
magam. Mind olyan legényeket, akik komázni szoktak a halállal, akik megtanultak tűrni 
esőt, hideget, akik le nem szállnak a lóról három nap, három éjjel! Ha csatába kerülnének, 
hősök lennének: most pedig rablók, üldözött vadak.

– Én elmegyek a kormányhoz, és közbocsánatot fogok számotokra kérni.
– Dehát mi közöd neked mihozzánk? Miért akarsz bennünket megszabadítani?
– Azért, hogy ellenségeimet fogyasszam általatok. Engem a lázadók kivertek birtokom-

ból: feleségemet elszerették tőlem, atyámfi ait leöldösték, házamba beültek, magam szökve 
futottam el közülök: – egyetlen leányom az úton az ölemben halt meg. Ma temettem el itt 
az erdőben. – Ugye, hogyha tégedet rájuk eresztenének, azt vissza tudnád nekik fi zetni.

– Maguk pénzével!
– Hiszed-e hát, hogy nem nyugszom meg addig, míg számodra kegyelmet nem hozok: 

ha te meg a föltételre ráállsz, hogy minden embereddel, akiknek parancsolsz, a lázadókra 
ronts.

– Ha te nekem utat csinálsz a csatatérig, én teneked utat vágok az ellenségen keresztül 
a te elhagyott házadig.

– Megteszem, esküszöm, hogy megteszem. Fölmegyek Budára, s elhozom, amit ígértem. 
– Hol talállak meg újra?

– Azt nem szoktam megmondani senkinek. Hinni nem szokásom. Ha igazat beszéltél, 
jöjj a fehértói csárdába, a halasi útban, a széktó mellett. Ott ül a csárdában reggelenként 
egy vén csikós. A fél keze le van vágva: erről ráismerhetsz. Mutasd neki ezt a pisztolyomat, 
erről megtudja majd, hogy te vagy az, akire vár. Azután elvezet hozzám. Annyit mondok, 
hogyha erővel akarná valaki megtudni, hol vagyok, négyfelé hagyná magát vágni, mégsem 
mondaná ki. Ne haragudjál érte, hogy őrizkedem. Engemet tizenhét év óta üldöznek már, 
télen-nyáron. Most eredj békével. Arra jobbra tarts, ha az országútra ki akarsz jutni. Én 
másfelé megyek.

S ezzel sarkantyúba kapta paripáját; a másikat pányván húzta maga után, hogyha az 
egyik ki talál dűlni alóla, a másik kéznél legyen, s ügetett, csodálatos ügyességgel az erdő 
fái és bokrai között; olyan kanyargó futással, mint a fecske repülése, s nemsokára csak a 
távoli robogás sejteté, merre jár.
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[Az elbeszélés további részében azt olvashatjuk, hogy Szenttamási György Budapesten men-
levelet szerez a betyároknak, amely szerint minden gonoszságukat megbocsátják, ha beállnak 
a harcoló magyarok közé. Ezt kalandos úton elvitte Rózsa Sándorhoz, aki egész csapatával a 
magyar szabadságharcosok oldalára állt.]

Akkor a vezér Györgyhöz fordult.
– Most szólj, mit kívánsz tőlem? Elmondhatod, hogy te vagy az egyetlen ember, aki velem 
jót tett a világon. Kívánj akármit, megadom.

– Én pedig sokat kívánok, monda György. Vért! Halottakat csinálj nekem: azzal fi zetnek 
engem.

– Öreg pénz! – monda a vezér. – Akkor nem maradok adósod. Mi a neved?
– Nevem – bele van tiporva a sárba. Nevem – be van takarva házam gyalázatával, – el 

van temetve szegény gyermekemmel. Hanem én magam Szenttamási Györgynek hívom 
magamat: hogy valahányszor, megszólít valaki, mindannyiszor eszembe jusson, mi volt az, 
amit elvesztettem, s mi az, amit még vissza kell fi zetnem. Szólítsatok engem Szenttamási 
Györgynek.

– Velünk akarsz-e jönni?
– Még nem! Még nekem sok utam van széles e világon. Öklöket kell még szereznem, 

amik oda ütnek, ahova én. – Ha átkozott sorsom megtart, a véres napokon, a véres mezőkön 
találkozni fogunk: addig is a halál angyalai járjanak veletek. Vért kívántam! Sok vért.

S azzal, senkihez sem szólva többet, vette a vándorbotját az ember, s ment tovább, észak 
felé tartva. Útjait nem vak dühe vezette: kiszámított tervei voltak: öklöket szerezni, amik 
odavágnak a karddal, ahová ő gondol.

*

[Újabb jókais epizód: Szenttamási felkeresi a Lengyelországban állomásoztatott magyar csa-
patot, a Lenkey János százados keze alatt levőt, s ráveszi őket, hogy térjenek vissza Magyaror-
szágra, álljanak a szabadságharcosok közé, s legyenek segítségére a szenttamáson esett sérelmei 
megbosszulásánál. A leírt történet szerint Lenkey még mennyasszonyát is otthagyja.]

A csapat közepén lovagol Szenttamási György, kezében nemzetiszín zászlót lobogtat a szél: 
arca örömtől ragyog. Arra gondol, hogy minden lépés közelebb viszi bosszúállása véres 
oltárához. Ő ellenségének, meggyalázójának haldokló arcát látja maga előtt. A felzavart 
hullám ismét elsimul, az őserdő elnyeli a futókat, lovaik dübörgése elhangzik az éjben…

A távol bérceken megriad a tárogató kürt, a pásztortüzek piros csillagai ragyognak a 
hegyoldalakban. A menyasszony hasztalan vár visszatérő vőlegényére, nászfátyolával törölve 
könnyét.

„Előre, előre!…”
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III.

Egy év múlt el. Egy szomorú és dicsőséges év.
Szenttamás sáncai közt, az éjjeli őrtűz körül tizenhárom szerb harcos ült dőzsölve; az üres 
bogrács hirdeté, hogy bőven lakomáztak. Egy közülök a guszlicán valami búsongó népdalt 
hangoztatott, s mellé énekelt, a sorok végén a többiek is beleénekeltek: messzehangzott az 
a sík pusztán, mint a kísértetkiáltás.

Messziről a síkon szekérdörgés s vidám ujjongatás. Zsákmányolt szekeret hajtott egypár 
szerezsán.3 A szekéren egy hordó volt, s eléje két ló fogva.

Az őrszemen tanyázók ujjongva fogadták a portyázókat.
– Mit hoztál, Mirkó?
– Bort, amennyi elég. Tolvaj magyartól vettem el ingyenképpen. Pincéjéből jött: a 

sötétben el akarta lopni a borát; de elkerítettük. Ekkor a tolvaj a lógós lovára felkapott s 
elnyargalt előlünk, otthagyva a szekerét borostól. Ez aztán a bor!

– Miért nem ütöttétek agyon a gazdáját is, hadd lett volna kifi zetve.
– Félig agyon van már ütve. Fél pofája, fél szeme hiányzik: még karja is csak egy van. 

Csak fele él még a bolondnak, a másik felét eltemette már valahol. Úgy látszik, hogy nem 
akar egyszerre meghalni.

A harcosok hangos hahotára fakadtak ez ötleten, s a hordót mindjárt ott a szekéren 
csapra ütötték s megtöltötték belőle vedreiket.

A hordó fenekére pedig krétával ez volt írva: „Köszöntet Szenttamási György.”
Idegen nyelv és betű volt az rájuk nézve, nem értették. A bor jó volt: azt könnyebben 

értették, ha magyar volt is.
– Éljen a gazdája, amég meg nem öljük! – Így ittak az egészségére a tulajdon borából.
S vígan voltak tőle, daloltak hozzá és táncoltak mellette.
Éjfél tájon az őrszem egy jövevényt pillantott meg. Futva jött a sáncok felé, s amint 

odaért, összerogyott a fáradtságtól.
– Ki vagy? Honnét jössz? Kiáltozának rá a szerbek, látva, hogy parasztgúnyát visel, 

minőt a föld népe hord azon a vidéken.
– Adjatok valamit innom – hörgé a kifáradt jövevény. – Szökve jövök Szenttamási 

György körmei közül. Szomjazom pogányul.
– Igyál! Itt a veder. Nyakalj kedvedre, cimbora, s aztán beszélj.
A jövevény fi atal, halványarcú suhanc volt: nagyot ivott a vederből s aztán összebor-

zongva ismétlé:
– Szenttamási Györgytől menekültem.
– Hallottuk már. Mit nézegetsz hátra? Csak nem jön utánad?
– Ti tán nem hallottátok Szenttamási György nevét? – kérdé félénken széttekingetve 

a suhanc.
– Most jöttünk Szerbiából; nem ismerjük embereitek nevét; ki az ördög az?

 3 Határőrvidéki lovas katona.
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– Jól nevezed őt ördögnek: nem is lehet az emberteremtés. Veszett volna el, míg meg 
sem született.

– Beszélj róla; hadd tudjuk, micsodás?
A szökevény beszélt.
– Nem lehet azt röviden elmondani, amit az az ember mível. Nincs egy nyugodt éjsza-

kánk, amióta ennek a nevét meghallottuk. Ha egy nap ugyanazon két helyen esik csatánk, 
ő mind a kettőn ott van; ott jár, tüzeli, bátorítja a többieket, s nem árt neki semmi golyó. 
– Jaj, milyen erős a borotok. Fejem szédül tőle.

– Igyál újra, majd helyreszédül. S aztán beszélj.
– A csatában úgy verekszik, mint egy bőszült bivaly. Éjjel pedig elkóborol lovas portyá-

zóival oda, ahol nem vár senki támadást s ránk gyújtja tíz helyen a falut, s a leégett házak 
oldalára odaírja korommal: „Köszöntet Szenttamási György!” – Jaj, hogy ég a gyomrom! 
Ne adjatok több bort. Vizet szomjazom.

– Beszélj, milyen az alakja? Ha meglátjuk, fogadom, vége lesz a hírének.
– Fehértemplomnál láttam őt az égő város utcáin tombolni, ölve a menekülőket. Ott 

a szemem láttára egy égő háztetőről az egész nádboríték rászakadt: azt hittem, no, most 
ott megégett: és a múlt télen, mikor Szeged előtt táboroztunk, egy csoport magyar átkelt a 
Tiszán, s rajtunk ütött: ott láttam ismét e rettenetes alakot: fél arca elégve, fél karja levágva, 
s még a megmaradt karjával is tudott ölni. – Rám ismert. Valamikor én is ott táncoltam 
egy éjszakán a házában, a feleségével. – Rámkiáltott: Ismered-e Szenttamási Györgyöt? A 
vérem fagyni kezdett. Jaj, bár most is inkább fagyna, mint égne. A pokol van bennem.

A többiek is kínokat kezdtek érezni belsejükben. Mutatták a szökevénynek a hordó 
fenekén ismeretlen betűkkel írt sorokat. Ő tud magyarul, olvassa el.

– Ó, gebedjetek meg! Mit adtatok innom? Ide van írva: „Köszöntet Szenttamási György.” 
Ő mérget adott nekünk.

Képes volt rá. Amit keresztyén és magyar sohasem tett ellenségével: ő azt a fegyvernemet 
is kitalálta.

A fi atalember összeroskadt és kimúlt szörnyű kínok között. Az életben maradottak 
dühösen rohantak arra a két társukra, aki a bort hozta nekik: árulóknak tarták őket s 
lekoncolták, azután elvánszorogtak a sáncok közé, iszonyú kínok között átkozva az életet 
és a halált.

IV.

Egy éve múlt már, hogy Szenttamás tornyán a kék-fehér-veres zászló lobogott. Sokszor 
ostromolták a magyarok az erős sáncokat, és mindig sikertelenül.

Ott veszett sok jó vitéz a hosszú táborozásban, s körös-körül elpusztult a környék; de 
Szenttamás állt, dacolva az ostromlók haragjával.

Egy tavaszi reggel aztán véletlenül váratlanul egy új hadtest jelent meg a hirhedett sáncok 
előtt, számra alig több a védőseregnél, s annak is nagyobb része nemzetőrhad.
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A szerbek ujjongva álltak ki a sáncokra. Ismerték korábbi csatákból a nemzetőröket. 
Azok számára ott kevés termett a harci babérokból. Számítottak a bizonyos diadalra el-
lenségeik felett.

De ám ezek a nemzetőrök nem azon boldog emberek voltak, kik távol nyugodalmas 
megyékben ősi tűzhelyüket szerető családjukra hagyták hátra, hogy ide jöjjenek háborút 
látni, kikre, ha visszatérnek, édes örömök s boldog élet hosszú napjai várnak, s akiknek, 
mikor a csatára trombitálnak, eszükbe jut az otthonhagyott szerető feleség s a csevegő 
gyermek. – Ezek a bánsági menekültek nemzetőrhada voltak, kikre már csak üszkök vártak 
az ősi lakházak helyén, kínzó emlékek az elmúlt boldogság romjain. – Nem volt közöttük 
egy, ki valakit ne gyászolna: volt olyan elég, ki egy népes nagy családnak utolsó ivadékát 
képezte.

Ily keserűséggel átellenben mit érnek a magas sáncok?
Megkezdődött az ütközet, az emberi hang ordítása túlhangzott az ágyúk bömbölésén.
Most a családapák ostromolnak, kiknek nincs családjuk többé.
Egy egész zászlóalj csupa meglett férfi akból: egy sincs negyven éven alul, hetvenen túl 

akármennyi. Ezek nem félnek a haláltól, úgysem sokat várhatnak már az élettől.
Elöl megy egy szörnyű ember, kezében rongyos zászlóval. Arca, teste rongyoltabb még 

mint a zászló: csak fél keze, fél szeme van még. – Mindenét elvette az ellen, kezéből is már 
csak egyet hagyott meg. Most ezzel az egy kezével megy visszafi zetni mindazt, ami ebben 
a városban rovására van írva.

Meg az a sánc; de a bosszúnak szárnya van oda felrohanni: haláladó az ágyúk tüze, de a 
bosszúnak nincs szeme azt meglátni.

– Ott a sáncokon túl az én ősi házam! Üszköt neki: égjen porrá! Benne lakik családom 
gyilkosa! Kardot neki: ott haljon meg. S amint a sáncra felrohan az irtó fegyvertűz közepett, 
összehozza a véletlen rég keresett ellenfelével.

Az ő csapatja és amazé alig húsz lépésnyire volt egymástól: ők maguk csak egy kard 
hosszára. Most mind a két fél egyszerre lőtte ki fegyvereit egymásra. A halál kétélű kaszával 
vágta most a rendet, a sáncárok holttestekkel lett tele, s az elhullottak tetemein át diadallal 
rohant fel a sáncra a győztes magyar had.

Egyszerre esett el Szenttamási György ellenfelével, ellenséges golyóktól találva.
György félkezével odavánszorgott a haldoklóhoz, s mikor az végső órájában egy kis 

feszületet vont elő kebléből, hogy azt imádságot rebegő ajkaihoz vigye, kitépte kezéből a 
keresztet, és elhajítá messzire, fülébe kiáltva: „Ne hallgasson rád az isten!”

Aztán holt ellenfele homlokára téve kezét, felemelkedett a földről, s gyönyörködve 
nézte, mint pusztítja a tűzláng szülötte városát.

Akkor megelégülten roskadt össze, keresztülvetve magát ellensége holttetemén s sietett 
– utána, őt még a másvilágon is üldözni.

*
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Menj vissza sírodba vérivó szörnyeteg; menj vissza aludni, véres emlékezet!
Hadd zöldüljön ki a fű, ahol a mező vérrel volt lefestve. Hadd épüljenek fel a romok. Hadd 
gyógyítsuk be kapott sebeinket. Hadd férceljük össze tépett rongyainkat.

Mennyi elveszett, mennyit kell visszaszerezni!
Mennyi jó emberünk nincs, aki volt, s mennyien nem bánnák, ha nem volnának többé.
A csaták vitéze, kit a törvény egyszer megkegyelmezett már, újra rablóvá lett s beszeny-

nyezte diadalait rossz végzetével.
A szép huszárkapitány tábornoki rangig vitte, s aztán az őrültek házában halt meg, mélán 

mondogatva: „csak egy pillanatra.” Szép menyasszonya hasztalan várt rá többé.
Csak Szenttamási György boldog: ő jóllakott bosszúval, s most alszik utána.
Ne költsük őt fel; hanem támasszuk fel sírja virágaiból, ami megtart bennünket: – a 

testvérszeretetet.

V.

SZENTTAMÁSI GYÖRGY

K: PIM Sltsz: 7236 IV/11. H. – töredék.
A tíz folytatásra darabolt szöveg első hét részletét, a teljes anyag jó 70%-át tartalmazza a 
töredékes kézirat, az „Éljen Magyarország!” szavakig.

A kéziratból meg szeretnénk adni a következő tudnivalókat: harmincöt nagyalakú 
(170 × 208 mm) oldalt foglal el, az időszaki lapba szánt folytatásos szabdalásban; a PIM 
birtokába 1910-ben került özv. Hegedűs Sándorné Jókai Jolán ajándékaként. Utolsó – 
majdnem – harmada valószínűleg lappang.

A Múzeum 1957-es bejegyzése szerint értéke 250 forint.
M: Igazmondó c. hetilap 1876-os évfolyamának a 27-től 36-ig egymást követő tíz szá-

mában, folytatásokban közölve, a következő részletekben:
27. (július 2-i) sz.: kezdettől az „Ellenségek vagyunk!” mondatvégig (212–13.).
28. (július 9-i) sz.: a „Mit vétettem én…” kezdetű mondattól a „…fegyvertelenül kime-

nekült a városból.” befejezésűig (220–21.).
29. (július 16-i) sz.: „A városban minden csendes…” indítású mondattól az „…újra készek 

volnának!” mondatvégig (228–29.).
30. (július 23-i) sz.: a II. fejezet kezdetétől („György pedig felvette ölébe…”) a „Rettenetes 

szó volt!” végű mondatig (236–37.).
31. (július 30-i) sz.: a „–Ne kisérts!… ”párbeszédkezdettől a „…hogy ismerős közelit” 

mondatvégig (244–45.).
32. (augusztus 6-i) sz.: a „– Mit hoztatok?…”-kal induló párbeszédtől az „…a mikre 

felesküdtem” mondatzárásig (252–53).
33. (augusztus 13-i) sz.: „–Az lehetetlen, hogy te…” kezdetű dialógustól az „Éljen Ma-

gyarország!” kiáltásig (260–61.).
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34. (augusztus 20-i) sz.: „A násznép együtt volt már…” mondattól a „…Ne félj semmit, 
kapitány” befejezésű mondatig (268–69.).

35. (augusztus 27-i) sz.: „A fi atal huszár elragadta…” – így kezdődik és a „…hadd tudjuk, 
micsodás?” befejezésű kérdéssel végződik ez a részlet (276.).

36. (szeptember 3-i) sz.: „A szökevény beszélt…” kezdetű mondattól az elbeszélés végéig 
(284–85.).

Keletkezése (források, minták)

Ez a novella az utolsó, szám szerint negyedik változata annak a történetnek, amely a délvi-
déki szerb lázadásokkal, a Szenttamás körüli véres harcokkal kapcsolatos.



■    ■■  
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I. AZ ÚJABB EMBERIRTÁS KORA



■    ■■  
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BENÉPESÍTÉSEK ÉS ELNÉPTELENÍTÉSEK

A feszültségek gyökerei

Szenttamás a középkorban színmagyar jobbágytelepülés, valószínűleg még az utolsó Árpád-
házi magyar királyok uralkodása idejéből, annak ellenére, hogy nevével csak harminchét 
évvel az utolsó Árpád-házi uralkodó, III. Endre király halála után, első vegyes házi kirá-
lyunk, Anjou Károly Róbert idejéből, 1338-ból találkozunk írásos történelmi forrásokban. 
Vegyes házi királyaink uralkodása idején keltezett családjogi dokumentumok tanúsítják, 
hogy magyar főurak, a Zsámbóki, Sulyok, Patolcsi, Újlaki, Balázs és más főnemesi családok 
milyen alapon tettek szert Szenttamás birtoklási jogára, s hogy más szomszédos települé-
sekkel együtt Mátyás király édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek is birtokul adományozta. 
A középkori feudális magyar birodalom jobbágyfalvainak sorsában osztozva Szenttamás 
egészen a török hódoltság kezdetéig gyarapodott, s megőrizte színmagyar jellegét. 1526 után 
a török hadak, majd később a török csatlós tatár és rác martalócok rablógyilkos, fosztogató, 
gyújtogató beütései mind jobban elnéptelenítették a települést.

A XVII. század fordulójára lakatlanná tett, óriásira növekedett szenttamási határban 
ekkor már csak pásztorkodással és rablással foglalkozó rác szabadcsapatok ütötték fel időről 
időre sátraikat. Szenttamáson és környékén is a Cserni Jovan, a Fekete Ember, azaz a Jován 
cár vezette szabadcsapatok tanyáztak, amelyek vezéreik, a kenézek vagy knjazok vezetésével 
a török főhatósági területről kijárva az egymással hadakozó magyar királyok szolgálatában 
hol budai, hol erdélyi, hol meg bécsi szolgálatba szegődve űzték magyar falvak és városok 
elleni rablóhadjárataikat, s vonultak vissza veszély esetén zsákmányukkal a szerbiai török 
hódoltsági terület biztonságába.

I. Lipót császárnak és királynak a török kiűzését célzó háborúi a XVII. század második 
felében csak még jobban elnéptelenítették a Duna–Tisza közét. A felvonulási terepnek, 
hadiutaknak és hadszíntereknek használt vidékről a nomadizáló szerb rablócsapatok is 
a biztonságosabb Ó-Szerbiába – a mai Kosovo és Metohija vidéke – és a Szerémségbe 
menekítették családjaik sérülékenyebb, gyengébb (eredeti szerb szóhasználattal: nejač) 
tagjait, a férfi ak meg török, illetve osztrák szolgálatban hasznosították sok évtizedes, jórészt 
harácsolásból álló katonai tapasztalataikat. Ausztria kezdeti sikerein felbuzdulva mind 
tömegesebben szegődtek osztrák szolgálatba, s végül Ó-Szerbiában is fegyveres felkeléssel 
próbálták lerázni a több száz éves török rabigát.

A karlócai békét követően, mivel óhazájuk, Szerbia továbbra is török uralom alatt 
maradt, vazallusi hűségük megszegéséért, a fegyveres lázadásban való tömeges részvételért 
sürgősen el kellett hagyniuk hazájukat a török bosszúja elől. Csarnojevics Arzén – Arsenije 
Čarnojević – ipeki (peći) szerb pátriárka vezetésével tömegesen menekültek a Szávától 
északra, magyar területre. Korabeli becslések szerint ekkor, 1690-ben 70-80 000 szerb 
lélek települt át Ó-Szerbiából a Délvidékre, s kapott ideiglenes menedéket és védelmet a 
császártól, a török alól akkor fölszabadított és teljesen lakatlanná lett vidéken.
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Szenttamást e szerb telepesek egyik csoportja lepte el, s tette ismét lakott településsé. A 
török elleni hosszú felszabadító háború miatt ekkorra még a török időkben erre nomadizáló 
szerb rablócsapatok is elhagyták, ha szerencsésen elkerülhették a bősz hadak felvonulási 
útját meg a kardélre hányatást.

„Ideiglenesen kapott szálláshelyeiket” a telepeseknek többé nem kellett elhagyniuk. 
Hazájuk, Szerbia felszabadítása ugyanis még hosszú időre elhalasztódott. A déli határok 
megerősítése és őrzése céljából a bécsi udvarnak nagyon kapóra jött a harcias, fegyverben 
álló, emellett ingyenes hadsereg, amely csekély támogatással teljes mértékben biztosíthatta 
a déli végeket a török betörésekkel szemben. E célból rövid időn belül, 1702-ben határőrvi-
déket szervezett a szerb telepesek által megszállt egész vidéken, és természetesen Čarnojević 
telepeseiből toborozta a határőrséget. E szolgálataikért a szerbek messzemenő kedvezmé-
nyekben, ingyenesen kapott földterületekben, adómentességben, vallásuk, a pravoszláv hit 
szertartásainak szabad gyakorlásának engedélyezésében részesültek a bécsi udvartól.

Ilyen kedvező körülmények között a vendégek a legnagyobb mértékben otthon érezték 
magukat. A török beütések mindinkább gyérültek, s végül teljesen el is maradtak, így hát 
a munkát megvető, harcosok számára megalázónak tartó szerb fegyveresek harckészségük 
tudatában annyira nekibátorodtak, hogy fegyveres alakulataik rablóhadjáratokat intéztek a 
velük északon szomszédos őshonos magyar lakosság falvai ellen, s ha tehették, zaklatásaikkal 
e falvakat és városokat meg is sarcolták.

Első szervezett, nagyobb erejű és méretű magyarellenes fegyveres fellépésükre alig másfél 
évtizeddel betelepedésük után, 1704 és 1711 között, a Rákóczi-szabadságharc idején a bécsi 
udvar felbujtására és biztatására került sor. Ekkor az udvar szabad rablást és zsákmányszerzést 
engedélyezett számukra. Duna–Tisza-közi rablóhadjárataik kezdeti sikerein felbátorodva 
a déli végek szerb telepeseinek fegyveres egységei már Szegedet támadták, a Kiskunságot 
rabolták s pusztították, és már Kecskemétet is kifosztották és fölperzselték, mire a fejede-
lem, II. Rákóczi Ferenc személyesen vezetett hadjáratot ellenük, majd Vak Bottyán Jánost 
küldte a hálátlan, orvul támadó vendégek megfékezésére. Lovasságával a nagy kuruc vezér 
rövid idő alatt meg is tisztította a Duna–Tisza közét a szerb fegyveresektől, s egyik jelentős 
győzelmét éppen Szenttamás közelében aratta.

A török beütések megszűntével és a Rákóczi-szabadságharc leverése után a bécsi udvar 
csakhamar rájött, hogy a mezőgazdasági munkát megalázónak tartó szerb telepeseknek adott 
földek annak ellenére, hogy a világ talán legjobb termőföldjei, haszontalan szerzeménnyé 
váltak, mert megműveletlenül, adóterhek nélkül az udvar számára semmi jövedelmet nem 
hoztak. A föld megművelése és hasznosítása céljából a már behívott szerbek mellé szlováko-
kat, ruténokat, románokat, de főleg ausztriai és németországi németeket, sőt még franciákat, 
olaszokat, bolgárokat és egyéb telepeseket is hozott az udvar a déli végekre. A betelepített 
népesség azonban elégtelennek és alkalmatlannak is bizonyult a kőben és fában szegény, 
nagy kiterjedésű terület feltörésére és megmunkálására, hasznosítására és felvirágoztatására. 
Mindezek ellenére a bécsi udvar főleg a mássággal való keveredéstől viszolygó szerbek, de 
a német telepesek ellenállásának is engedve, meg főleg a rebellis magyarok korlátok közt 
tartása céljából még vagy fél évszázaddal a török kiűzése után sem engedélyezte az itt ős-
honos magyarság utódainak visszatelepülését.
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A III. Károly és Mária Terézia uralkodók által hatalmas földbirtokokkal megajándéko-
zott és magyar nemesi kiváltságlevelekkel is kitüntetett szenttamási szerb telepesek szívós 
ellenállása és heves tiltakozása ellenére Szenttamásra viszonylag elég korán, még 1765 előtt 
érkeztek római katolikus magyar betelepülők. Igaz, kezdetben csak mint molnárlegények 
és a pravoszláv szerb nagybirtokosok szolgái. A szorgos magyar munkáskezek iránti ke-
reslet azonban fokozatosan elősegítette a Szenttamásra betelepülő magyarok létszámának 
gyarapodását. Alig két évtizeddel később, 1783-ban már annyian voltak, hogy nyolc öl 
hosszú – igaz, földből vert, döngölt falú, nádfödeles, torony és kereszt nélküli – római 
katolikus templomot építettek maguknak, s mellé valamilyen plébániaépületet is emel-
tek. Ekkor a kincstár az új egyház fönntartására Túlabarán és a Rázlova-dűlőkben 32 kat. 
hold szántóföldet adományozott. Az egyházmegyei névtár szerint pedig Szenttamáson 
már 1785-től rendszeresen vezették a római katolikus anyakönyveket a plébánián, ezeket 
azonban az 1848–1849-es harcok során az itt védelmi sáncerődítményt létesítő szerbek 
egyik magyarellenes kirohanásuk során megsemmisítették.

A XIX. század elejének politikai körülményei fokozatosan megszüntették az akkori 
Magyarországon a szegény jobbágynép földhözkötöttségét. Ez és az időközben eltörölt 
visszatelepedési tilalom óriási lendületet adott a jó fél évszázaddal korábban spontánul 
megkezdődött bevándorlásoknak a Délvidékre, immár a magyarok számára is, főleg a kő-
ben és fában is nagyon szegény Tisza-mellékre, ahol a korábban érkező más nemzetiségű 
telepesek nem szívesen maradtak meg. Ekkor ugrásszerűen megnőtt a római katolikus 
magyarok létszáma Szenttamáson is. A századvégi félezerről alig pár év alatt másfélezerre 
ugrott, hogy aztán már évenként is több százzal gyarapodjék a szenttamási magyarság. A 
lélekszám-gyarapodás ilyen ütemű növekedése szükségessé tette egy újabb, tágasabb, na-
gyobb befogadótérrel rendelkező római katolikus templom felépítését, s ezért az 1800-as 
évek elején meg is kezdték a tizenhat öl hosszú és hat öl széles, tizenkét öl magas toronnyal, 
benne három haranggal, tetején kereszttel, fazsindellyel fedett templom építését. 1814-re 
föl is épült az új templom. S talán a régi, kereszt nélkülivel szemben, a kereszt jelének ki-
hangsúlyozására, az új templomot a Szent Kereszt felmagasztalásának emlékére szentelték 
fel 1815-ben.

A munkát nem szégyenlő, dolgos, szorgalmas magyarság hamarosan meleg otthonokat, 
meghitt vallási és életképes társadalmi közösséget teremtett új környezetében. Sőt akadtak, 
akik már kisebb földbirtokokat is meg tudtak venni. Már 1786-ban, tehát a magyar visz-
szatelepedés hőskorában elkészült egy jegyzék, amely az az évi állapotok alapján nagyság 
szerint sorolja fel 464 szenttamási földbirtokos gazda nevét és birtokait. A ránk maradt 
jegyzéket Köröskényi Mihály szenátor, kerületi mérnök állította össze. E jegyzékben már a 
155., 228. stb. helyen nyolc magyar név is szerepel, így: Kollár Márton, Dukay Péter, Hu-
szár Márton, Pillin Józsefné, Mondvay István, Veréb József, Horváth János és Köröskényi 
Mihály neve is ott volt már a szerb nemzetiségű, többnyire „magyar nemes” szenttamási 
földbirtokosé mellett.
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A „boldog békeidők” végéig

A legkorábban Szenttamásra betelepült magyarságról, pontosabban ezek neveiről sajnos 
nem maradt ránk semmilyen írásos adat vagy névjegyzék. Mint már említettük, az 1848 
előtt Szenttamáson vezetett anyakönyveket a szerbek elégették. Az itteni magyar nevekre 
vonatkozó legrégebbi adatok így csak nagyon körülményes eljárással állapíthatók meg az 
1797-es óbecsei bérmálási anyakönyvekből úgy, hogy az ott bérmálkozók közül kik is laktak 
akkor Szenttamáson. Az 1807. évi első helyi bérmálási anyakönyv viszont már maga egy kis 
helytörténeti krónika, ha tekintetbe vesszük, hogy a bérmálkozók neve, életkora és lakhelye 
mellett természetesen feltünteti még a szülők adatait, felnőtt bérmálkozóknál pedig még a 
házastárs nevét is, a bérmaszülőével együtt, valamint azokat az adatokat, hogy mindezek a 
személyek honnan, melyik vármegyéből és településről települtek át Szenttamásra. Ezeknek 
az adatoknak a feldolgozása nagyszabású kutatómunkát és egy külön monográfi a elkészítését 
igényelné, annak szemléltetésére, hogy mely megyék és települések bocsátottak ki rajokat 
Szenttamásra. Most elégedjünk meg azzal, hogy az említett anyakönyvből kivonatosan 
ismertetünk néhány akkori vezetéknevet, amelyek viselőinek leszármazottai még ma is 
megtalálhatók, itt élnek Szenttamáson. Ezek: Kováts, Hegedűs, Tóth, Kiss, Ritza, Kelemen, 
Nádi, Pozsonyi, Szalay, Szűts, Zsellér, Horváth és Varga, természetesen a már korábban 
felsorolt birtokosok mellett.

Lássuk azonban az említettek mellett még a szenttamási magyar lakosság lélekszámának 
alakulását is a visszatelepülés hőskorától 1840-nel bezárólag. A katolikus magyar hívők, 
de részben az egész lakosság számának alakulásáról a kalocsai szentszék jegyzőkönyvei, 
egyéb összeírások, illetve levéltári iratok és az egyházlátogatási okmányok tájékoztatnak 
bennünket megközelítő pontossággal.

A szenttamási magyarok második szörnyű, véres pusztításának emlékei az 1848–49-es 
magyar forradalom és szabadságharc idejéből származnak. A Bécs által fellázított és uszí-
tott szerb fegyveres alakulatok a természetes vízfolyásokkal jól körülölelt községet még 
mesterséges sáncerődrendszerrel is megerősítették, s ebbe fészkelték be magukat nyíltan 
szembehelyezkedve a magyarság forradalmi törekvéseivel és szabadságharcával. A lázadó 
szerb fegyveresek szenttamási fészke ellen a magyar kormánycsapatok 1848 folyamán há-
rom sikertelen támadást is vezettek Bechtold Fülöp császári és királyi altábornagy lanyha 
vezetésével. A sáncerődöt elszántan védelmező szerb lázadók sikeres ellenállásuktól vér-
szemet kapva ki-kitörtek erődítményükből, és elkalandoztak egészen Szabadkáig rabolva, 
fosztogatva a tőlük északabbra fekvő többnyire magyar lakosságú településeket.

A szenttamási magyarság lélekszáma alakulásának adatait az áttekinthetőség céljából a 
következő táblázatban összesítettük:
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Szenttamás lakosságának alakulása vallási megoszlás szerint (1766–1840)4

Év Katolikus hívek Görögkeleti hívek Forrás
 (magyarok)  (szerbek)

 Házaspár Fő Házaspár Fő 
1766 5 - - - Conscr. 1766.
1767 - 20 - - Vis. Can. 1767.
1768 3 12 - - Conscr. 1768.
1778 20 90 - - Conscr. 1778.
1789 - 502 - - Prot. Cons. 1789.
1791 - 506 - - Iratok, 1791.
1794 151 506 - 3561 Vis. Can. 1794.
1796 - 507 - - Iratok, 1796.
1803 250 1020 - 3550 Vis. Can. 1803.
1806 312 1430 - 4060 Vis. Can. 1806.
1810 420 1689 - - Vis. Can. 1810.
1816 430 2437 - - Vis. Can. 1816.
1823 502 2483 - - Vis. Can. 1823.
1825 - 2512 - 6702 Tört. Semat, 
     1777–1823
1840 656 2584 - - Vis. Can. 1840

1848 tavaszán nagy volt soraikban a félelem és a felháborodás, amikor hírül vették, hogy 
a magyar kormánycsapatok az övékénél kétszer nagyobb erővel vonulnak fel a Délvidék 
tőlük való megtisztítására. A feldühödött szerbiai segédhadak és a helybéli fegyveresek a 
helybéli magyar lakosság ellen fordultak, intézményeiket, templomukat és plébániájukat 
megrohanták és kifosztották, majd utána fel is gyújtották. Összeterelték a magyar polgári 
lakosságot, s közben iszonyatos vérengzést vittek végbe. Levágták mindazokat a magyarokat, 
akik a legcsekélyebb ellenállást is tanúsították, de a menekülőket is, ha elfogták őket. Sok 
magyar lelte ekkor halálát a falut körülölelő Bácsér (Krivaja) hullámaiban, ahol az üldözők 
golyói, szablyái végeztek velük. Az engedelmesen összegyűlt magyar lakosság munkaképes 
férfi tagjait a főtéren kiválogatták, és kényszermunkára, a megrongálódott sáncok javítására 
kényszerítették, családjukat pedig egy szál ruhában felsorakoztatták, és Verbász irányába 
kihajtották a faluból. A néphagyomány úgy tartja, hogy a menekülő római katolikus papot 
is a Bácsér szélén fogták el üldözői, és belefojtották annak vizébe. Valószínűleg egy másik 
jeles magyar áldozattal, egyházszolgával történhetett meg a végzetes eset, mert ezt az akkori 
szenttamási plébános mellékelt, a kalocsai érsekhez írt levele megcáfolja, viszont hiteles 
történelmi képet ad a helybeli magyarság végzetes sorsáról, ami száz évvel később sajnos 
kísérteties hasonlósággal megismétlődött.

 4 Iványosi-Szabó 1975, 389.
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Perczel Mór a következő év áprilisának elején 7000 főnyi seregével ostrom alá fogta a 
megerősített Szenttamást, amelyet 4000 elszánt és jól felfegyverzett szerb határőr védett. 
Az ostromgyűrű szorítását érezve a felbőszült szerbek fölgyújtották a magyar templomot 
és a plébániát, elégették azok minden berendezését és az 1785 óta vezetett anyakönyveket, 
a kényszermunkára fogva tartott magyar férfi akat pedig mind egy szálig lenyakazták. A 
magyar ostromló sereg körében ez idő alatt, harcba indulás előtt, mit sem sejtve az erődön 
belül történtekről, véres legendaként terjedt az előző évi, bácsföldvári római katolikus 
templom oltára előtt megtalált, gúlába rakott 37 levágott véres gyermekfej borzalmas 
látványának felidézése. Kegyelmet egyik fél sem ismert az akkor kezdődött rettenetesen 
kegyetlen csatában, melynek során a honvédtüzérség által erősen megrongált mellvédek 
mindenre elszánt szerb védői három honvéd gyalogsági rohamot vertek vissza sikeresen. 
Végül is Perczel Miklósnak sikerült egy hídfőt elfoglalnia, s ezen át Földváry Sándor őrnagy 
szegedi önkéntes nemzetőrei élén betörhetett a sáncokba. Iszonyú kézitusa alakult ki. A 
hídon át menekülni igyekvő szerbeket a honvédek mind lehajigálták a mellvédről. A köz-
ségbe befelé menekülő szerb fegyvereseket az őket elszántan üldöző honvédek kíméletlenül 
lekaszabolták. A földvári gyermekmészárlás borzalmainak hatása alatt harcoló honvédek 
iszonyatos dühét csak még fokozta a település piacterén megtalált, nemrég lenyakazott 
magyar fejek gúlájának látványa. Az ütközet után kétezernyi szerb határőr maradt holtan 
a csatatéren. A honvédség vesztesége kétszáz fő volt.

A világosi fegyverletétel és a béke helyreállítása után újra felépítették a leégett és beomlott 
templomot és plébániát, hihetőleg a régi falakra, s a hírhedt Bach-korszak szigorú körül-
ményei közt – amikor a győzedelmes császár oldalán küzdő szerbek ugyanazt a kegyetlen 
elnyomatást kapták szolgálataik jutalmául, mint a vesztes magyarok rebellis kiállásukért 
büntetésül – ismételten elindult „a két nép békés egymás mellett élése” a béke és a jólét 
megteremtése és e térség gazdasági felvirágoztatása.

Méltóságos Püspök Úr és Érsek Kalotsai, leg Kegyelmesseb Uram!
Siralmas, s fájdalommal teljes sorsunkat, menyire gyengélkedő egésségem engedi rövidebben 
felterjeszteni fő kötelességemnek ösmervén leírom azon borzasztó és szívet maró eseményeket 
melyeken Június első napjátul fogva egész 14 Júliusig által estünk.

Már feltámadáskor el volt a szerbektül határozva, hogy bennünket amidőn a Templomban 
fogunk lenni meg támadnak, de ez nem sikerült, mert korán értésemre esett, hogy a szerbek el 
vannak készülve az öldöklésre, s azért is és már négy órára délután a feltámadásnak vége volt 
Ezt látván a szerbek, még jobban megbőszültek, s hozzám követeket küldöttek, mondanám 
meg ki volt aki őket elárulta. Ők gyanakodtak Georgevits Abrahamra, első papjukra ki is 
véllük soha sem tartott, mi valóban igaz nem is volt; mert ő jobban félt mint én népetül; de 
az elfajult követek fenyegetéssel kénszerítettek, hogy adnám elő a levelet melyet papjuk írt 
hozzám, látván tehát a dolognak rossz ki menetelét, kéntelen voltam elöttük Papi Hitemre a 
Nagy Istenre meg esküdni. Ezután tapasztalható volt már erántunki rettentő ármánykodásuk, 
mert egyszerre fegyverbe láttuk az egész szerb nemzetséget, kik ének szóval jártak az utcá-
kon és a magyarokat rettentéttek, ki gúnyoltak, verték ahol egyessen talállattak. Ezt látván 
Tekentetes Viczispány Knézi Antal Urhoz folamodtam katonaság végett, de nem nyertünk 
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Csábi Ferenc szenttamási plébános (1845–1849) Kalocsai Érsekséghez 1848. augusztus 7-én 
írt levelének első és hátoldala (Forrás: Kalocsai Érseki Levéltár)
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semmit, hanem inkább kigúnyolt bennünket és embereimet, kik a levéllel hozza mentek, 
Zombori tömlötzel fenyegette, ezek visszajövén siralmassan panaszkodtak Viciszpány Urra 
hogy azt mondotta volna megbolondult a Papotok is már talán a portul féltek, tugyátoke 
hogy én vicispán vagyok nagyobb mint az Érseketek Püspökötek, Papotok, én a kalapomat 
sem veszem le előttük, de ők le veszik előttem, – így hát naponkent nevekedett a lázadás, 
és oly fokra emelkedett, hogy mostani Fő Ispány Úrhoz folamodtunk kiis Bechtold Főkor-
mányozó elejbe vezette embereimet, és szomorú sorsukat lebeszéltek ekkor már kilentzedik 
levelet írtam minden siker nélkül írt tehát A Generális Úr, először is a szerb követeket 
kérdette meg ha elválalnak e a katonaságot – kikis színbül elválaltak, de amint haza jöttek 
az Ókéri táborbul, azonnal ott száz kotsit küldtek szerviánusoért, és más nap Június 21-én, 
már délre 500 szerviány lövöldözések között keresztül ment a városon, és azonnal a sántz 
ásáshoz fogtak, a Hidakat őrizet alá vettek senkit a magyarok közül ki nem eresztettek, 
engem fegyver között a Város házához kísértek, s parancsolatba atták, hogy népemet vissza 
hínám és Isteni szolgálatot tartnék – amint Vasárnap tartottamis de amidőn a templomban 
volnék házamra a Plébániára réa ütöttek minden szegletett megkerestek fegyverért és puska 
por golóbisért, ez így ment egész héten verték ütöttek szegén népemet a fegyverekért, s oly 
félelem lepett meg bennünket, hogy kétségbe estek volna híveim ha el nem szántam volna 
magamat a halálra és be nem mentem volna a Basához kitis ekeppen szolíték meg Uram, ha 
embereid vért szomjuhoznak agy kezükbe tsak népemnek engegy meg – Erre az irgalmas 
Basa megtiltá a verekedést, de a fegyver szedés folt.

Ezután nagy fi gyelemmel éjjel, és nappal várták, hogy ha katonaság jönne azt vissza 
verendik és a városba bé nem eresztik, most már telyes fokára lépett a fogság, sehol egyebet 
tsak azt hallottuk, hogy minyájunkat meg ölnek, engem pedig elevenen meg nyuznak, illy 
borzasztó állapotban egész három hetet töltöttünk el, soha a háznál étzakára nem marattunk 
hanem bujkáltunk, szőlőkbe rétekbe kenderekbe, és tsak hajnal fele mentünk vissza nagy 
félelem köszt házainkhoz, de ki nem szökhettünk sehogy

El közelgett azonban a 14. Julius, az ütközetre rendelt nap reggel öt óra tajba meg kon-
dultak a vész harangok a szerbeknek, ezek azonnal a Hidakra szalattak lövöldözések között, 
600 granicsár pedig, kik előtte való napon be jöttek a szerviányokkal együtt, a sántzba huzták 
magukat, ekoron kezdődött az agyuzás mind a kétt felül, ez jel volt hogy fussunk magyarok, 
futottunk hát egyenessen a szőllők alatti barának, tulsó felén voltak a Ferdinánd Huszárok, 
ezeknek fedezése mellet véllem együtt minyájan át jöttünk kik oda szalattunk élet és halál 
között mert a víz majd egy öles mélységű volt, Istenem minden nélkül, tsak úgy, amint fel 
voltunk öltüzve, keserves sírás között futottunk Feketicsre tsupa vizessen most már el vagyunk 
osztva ki Szikitsen, ki Feketitsen ki Hegyesen Topolan Betsen és tsak mások irgalmasságábul 
élünk – Én pedig N, T, Botka Urnak kegyességebül Hegyesen tartozkodom el vesztvén egy 
nyoltz ezer forintra rugo vagyonomat, szőllőmet, pénzemet, földemet, minden gabonámat, 
minden gazdaságombul marat egy reverendám amelybe kiszalattam, ott gázoltam a vizet.

Akik bent marattak, azoknak sorsa szerentsétlen, mert minyájat meg öltek, eddig már 
114-et meg öltek, – az apró gyermekeket fel hajtyák és úgy a panganétra5 veszik, vagy a kaná-

 5 Panganét = szurony (német, népies, régies).
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lisba hagyigálják, hogy édes anyukat a sántzba vihessék el paráználkodni, kiket azután szinte 
meg ölnek. Harangozómat agyon lőttek Templomombul kaszárnyát tsináltak Plébániámbul 
kórházat, és íme, ez a vége az új Szabadtságnak, hogy egy három ezerbül állo katholikus tsalád, 
földön futova lett, és nem sokara ehen halova.

Minek utána pedig sorsomon segíteni nem tudok , segedelmére le borulva esdeklek 
Méltóságod színe előtt könyörüljenek Papp társaim egy szerentsétlen Papp társukon, ki 
Zsengi áldozatul vált a magyar ministerium veget – Egyszersmind kérem ha hogy Sz. Tamás 
többe nem lenne a meg ürült Plébániák akár melyikére tenni ha bár adminisztrátornak is 
meltoztassanak külömben is mivel ruhám nintsen, ha költsönis valamely Kaszábul kérem 
Méltóságodat segítsének fel, külömben mi tévő legyek nem tudom – Hej bár Kiskörösön 
maradhattam volna, nem volnék illy szerentsétlen. Kelt Hegyesen 7 Auguszt 1848

Méltoságának szerentsétlen szegen szolgája Csábi Ferentz mk Sz Tamási volt Plébános

Ebből a korszakból tudjuk, hogy a kiegyezés után, 1870-ben a lélekszámban addigra 
ismét meggyarapodott szenttamási római katolikus magyarság már temetőkápolnát is 
építtetett, 1872-ben pedig a péterrévei temploméhoz hasonló vaskerítéssel kerítette körül 
templomát, ez részben még ma is megvan. Már a XX. század elején jegyezték fel azt, hogy a 
magyar leányifj úság nevelésére tisztelendő nővéreket hívnak Szenttamásra, ami 1912. július 
7-én meg is történt. E még boldog békeidőknek is nevezett korszakban Szenttamáson ígére-
tesen és lendületesen gyarapodott mind létszámában, mind anyagi jólétben egymás mellett 
a magyar, a szerb és a német közösség egyaránt. E lendületesen felfelé ívelő fejlődést derékba 
törte, de még nem tudta teljesen megsemmisíteni az első világégést lezáró trianoni béke.

Trianon után

Az első világháború balkáni fegyveres konfl iktusait lezáró belgrádi katonai egyezmény 
demarkációs vonalat jelölt meg Dél-Magyarországon, amelytől délebbre nem maradhattak 
az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres alakulatai. Az egyezmény rendelkezései valójában 
csak papíron maradtak érvényben. A Monarchia fegyveres erőinek visszavonulását köve-
tően a francia csapatok után felvonuló szerb katonaság vezetése, látva a Monarchia katonai 
ellenállásának teljes hiányát, önkényesen megszegte az egyezményt, s túllépve a demarkációs 
vonalat, attól északabbra is megszállta a magyar területeket, és felszámolta a magyar köz-
igazgatást. 1918. november 23-ára már a Szeged–Baja–Pécs–Barcs vonalat is megszállta, 
fegyveres erővel elkergette a magyar hatósági szerveket, s helyükre szerbeket hozott létre.

Bár az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés véglegesen meghatározta a ma-
gyar–jugoszláv (akkor SZHSZ Királyság) országhatárt, a szerb katonaság csak egy évvel 
később, 1921 augusztusában vonult ki Pécsről és Baranyából, miközben ott kierőszakolt egy 
Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaságot azzal a céllal, hogy az kinyilvánítsa csatlakozási 
szándékát a délszláv Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz. A magyar nemzetgyűlés 1921. 
július 21-én becikkelyezte a békeszerződést, közben a szerbek még megszállva tartották 
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Harangszentelés és toronyba emelés a szenttamási római katolikus magyar templomban 
a XIX. század második felében (A szerző gyűjteményéből)

A szenttamási magyarság által 1870-ben felépített római katolikus kálvária maradványai húsz 
évvel a használati letiltást követően, az 1960-as évek első felében (A szerző gyűjteményéből)
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Dél-Magyarország francia, majd szerb erők általi megszállása 1918 novemberében 
(Forrás: De Sgardelli szerk. 1941, 303.)

Az 1911-ben átadott, majd 1944 októberében elkobozott szenttamási leányiskola és 
zárdaépület, a Miasszonyunk Nővérek Rendháza; előtérben a Szentháromság-szobor. 

Előbb kórház, majd árvaház, később magyar tannyelvű általános iskola lett. A lebontása után 
a helyére épített mai iskolaépület már vegyes tannyelvű (A szerző gyűjteményéből)

A 1911 b á d jd 1944 k ób éb lk b á i l á i k l é
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Pécset. E mérhetetlen hódítási és telhetetlen bekebelezési törekvés azonban már nem 
talált megértésre az antanthatalmaknál, éppen úgy, mint a délszláv–csehszlovák korridor 
kialakítása sem az osztrák–magyar határ mellett, e két állam ily módon történő szétválasz-
tására is. A Trianonban megvont határokon még a más esetekben jól bevált „status quo” 
hangoztatása sem változtathatott.

Az új határokkal leválasztott délvidéki magyarság – több mint félmillió lélek (1910) 
– minden politikai cselekvési jogától megfosztva 1922 végéig optálási, állampolgárság-vá-
lasztási joggal élhetett, azaz vagyonát hátrahagyva választhatta a magyar állampolgárságot, 
és távozhatott megcsonkított anyaországába. Ily módon a hatalomváltás utáni négy eszten-
dőben mintegy harmincötezer délvidéki magyar költözött át Magyarországra. Elsősorban 
a jelentősebb ingatlannal nem rendelkező értelmiségiek és a munkahelyükről menesztett 
magyar állami tisztviselők és alkalmazottak, tanítók, vasutasok, postatisztviselők, rendőrök 
és hasonlók távoztak. Ez azt jelentette, hogy a többségiből kisebbségi sorsba került délvidéki 
magyarság szinte teljesen elvesztette értelmiségét, tehát erős vezető réteg nélkül maradt.

A jó négyesztendei teljes jogfosztottság, politikai, társadalmi és gazdasági lebénítás és 
hátrányos megkülönböztetés után, végre kezdett engedni a kíméletlen szorítás és kialakult 
néhány lehetőség a talpra álláshoz, a kiábrándultságból, reményvesztettségből való kievic-
kéléshez. A magyar kisebbségi társadalom minden érdekköréből, még gazdasági életéből is 
hiányoztak a megfelelő szakemberek. Ez viszont lehetetlenné tette egy önvédelmi program 
kidolgozását a magyar kisebbség gazdasági erejének megóvására és védelmére az impéri-
umváltás utáni időszakban.

1922 szeptemberétől a jugoszláv királyi rendszer vasfegyelme a kisebbségekkel szemben 
némileg lazulni látszott. Nyomban meg is alakult Zentán a Jugoszláviai Magyar Párt, a 
programja szerint mérsékelten jobboldali polgári demokrata szerveződés. Az 1923. már-
cius 18-i parlamenti választásokon a szerb hatósági szervek a délvidéki magyarok tömegeit 
fel sem vették a választási névjegyzékekbe, csak 24 órával a szavazások megkezdése előtt 
hoztak meg és tettek közzé határozatot az itt élő magyarság választójogának megadásáról, 
arról, hogy ez a magyarság részt vehet a választásokon. Ekkor viszont már nem jutott idő 
a névjegyzékbe való felvételre, mert a választási listákat lezárták.

A Magyar Párt megalakulását egyébként hosszas huzavona, hatósági gáncsoskodás előzte 
meg, a rezsim ugyanis nem akarta engedélyezni nemzetiségi (kisebbségi) pártok megalakí-
tását. Esetükben és köreikben azt szorgalmazták, csatlakozzanak országos, délszláv jellegű 
radikális, demokrata vagy más pártokhoz, s ezeken belül alakítsák ki magyar, német, albán és 
más nemzetiségi tagozataikat. Az itt élő magyarságnak csak nagyon elenyésző része hajlott 
e megoldásra annak ellenére, hogy tetszetős indoklással még Jászi Oszkár is ezt javasolta 
cikkeiben. Szerencsére azonban az elcsatolt magyarság tömegei nagyon gyorsan kiismerték 
a többségi törekvéseket. E törekvések célja a nemzeti kisebbségek, így a magyarság politikai 
erőinek megosztása, felaprózása és kívülről történő irányítása volt.

Lehetőségeihez mérten a Magyar Párt következetesen és állhatatosan küzdött a kisebbségi 
magyarság politikai, kulturális, oktatási és egyéb jogaiért. Például a délvidéki magyarokat 
kirekesztő királyi jugoszláv földreform diszkriminatív intézkedései ellen is. Jellemző azon-
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ban, hogy a két háború közötti vajdasági munkásmozgalom hangadói élesen támadták a 
Magyar Pártot. Élen járt ebben a független szakszervezetekbe tömörült magyar munkásság 
lapja, a Szervezett Munkás, amely, habár függetlennek titulálta magát, valójában a kom-
munista párt eszmei befolyása alatt állt. Így nemcsak nemzeti, de szociális megosztásra is 
uszítottak „földbirtokosok és gyártulajdonosok pártjá”-nak bélyegezve a Magyar Pártot. 
E lap támadásainak napi politikai céljai voltak, s legkevésbé fi gyelt a kisebbségi sorsba 
szakadt délvidéki magyarság önvédelmi küzdelmére, amelynek egyetlen politikai kerete a 
Magyar Párt volt.

A szerb királyi diktatúra 1929. évi bevezetéséig a Magyar Párt tevékenysége egyértelműen 
eredményes volt, sikeresen küzdött a kisebbségbe és jogfosztottságba taszított délvidéki 
magyarság megmaradásáért. A húszas években kifejtett kitartó harca érezhetően tompította 
a magyarellenes állampolitikai intézkedések élét. Nagy érdemei voltak e pártnak a fájdalmas 
kiábrándultságba süllyedt itt élő magyarság különféle társadalmi és polgári egyesületeinek 
és köreinek létrehozásában és megóvásában is. Ezeket ugyanis a szerb hatósági szervek 
gyakran betiltották, mint ahogyan a pártot is betiltották nem sokkal a megalakulása után. 
Időről időre, szívós következetességgel e párt fordult a belgrádi kormányhoz éles hangú és 
súlyos érvekkel alátámasztott memorandumokkal a magyar kisebbség sérelmeire vonatko-
zólag. E memorandumoknak jelentős visszafogó hatásuk volt a szerb hatalmi féktelenséggel 
szemben.

Az 1929. január 6-án proklamált királyi diktatúra évei során a magyar kisebbséget teljesen 
kiszorították a közéletből. A bánságokra körzetesített ország keretében magyar lakosságával 
a Bánság, Bácska és Baranya is a Dunai bánságba lett besorolva, amelyben Szerbia ide csatolt 
északkeleti részének lakossága biztosította a szláv etnikum többségét. Miután a magyarság 
számarányát ily módon leszorították, betiltották a magyar földrajzi nevek használatát is. 
Méghozzá oly alapossággal, hogy az még más vonatkozásokban is érezhetővé vált. Emiatt 
például az újvidéki Dél-Bácska című lapból Reggeli Újság, a szabadkai Bács-megyei Naplóból 
Napló, a nagybecskereki Torontálból Híradó lett.

A szerb elemet és jelleget viszont minden eszközzel erősíteni igyekeztek. A „szerb ősiség” 
hangsúlyozása céljából törölték a helységnevek előtagjaként szereplő „magyar” jelzőt. Így 
lett Magyarittabéból Novi Itebej, Magyarcsernyéből Nova Crnja, és sorolhatnánk még, mi 
mindennel helyettesítették a „feledésre” ítélt „magyar” előtagot. Ahol viszont tehették – 
szerb többség esetében –, „szerb” előtaggal bővítették, illetve váltották fel az „Ó” jelzőkkel 
használt helyneveket. Így lett Srpska Crnja, Srpski Itebej, Srpski Miletić és mások, bizonyos 
alapon Szenttamásból is Srbobran.

1918 és 1940 között a szerb királyi hatalom a főleg magyar földbirtokosoktól „elrefor-
mált”, nagy kiterjedésű délvidéki területeket „dobrovoljac” (önkéntes) szerbek között osz-
totta ki egészen új falvakat létesítve, építve fel ezeken számukra, s több mint negyedmillió 
szerbet telepített ezekbe Bosznia-Hercegovinából és az egykori Monarchia más elcsatolt 
részeiből. Ekkor keletkeztek színtiszta vagy többségi magyar környezetekben Dušanovo, 
Njegoševo, Karađorđevo, Staro Đurđevo és számos más tiszta szerb kolóniák – így Szent-
tamás határának északi szegletében Mileševo is – szerte Magyarország bekebelezett déli 
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végein, alaposan megbontva és felforgatva ezzel az itt élő nemzetiségek viszonyát és a térség 
etnikai összetételének sok évtizedes arányát is a szerbség javára.

Ilyen körülmények között nem sok sikerrel védte a délvidéki magyarság érdekeit egyetlen 
képviselője a szerb parlamentben az 1930-as évek elején. Az egyébként rezsimhű Szántó 
Gábor, a szabadkai betegsegélyző orvosa legfeljebb a magyar kisebbség szociális helyzetére 
fi gyelt. Ettől az időszaktól viszont már főleg az itt élő magyarság oktatási lehetőségei ala-
kultak kedvezőtlenül. A súlyos iskoláztatási állapotok és tanulási körülmények csak jó egy 
évtized után, az 1940. év végén megkötött magyar–jugoszláv barátsági szerződés aláírását 
követően váltak kedvezőbbé. Ekkor engedélyezték a Délvidéki Magyar Közművelődési 
Szövetség (DMKSZ) megalakulását is, melybe az elmúlt két évtized elnyomásának, jog-
fosztottságának és a gyakori atrocitásoknak az ellensúlyozására szinte napok alatt tízezrek 
léptek be. A további szerveződést azonban teljesen megváltoztatta az 1941 áprilisában 
bekövetkezett összeomlás és a magyar honvédség bevonulása.

A Délvidék visszacsatolását az itt kisebbségbe és alárendeltségbe vetett magyarság óriási 
lelkesedéssel és helyesléssel fogadta. A királyi Jugoszlávia diszkriminációs, kisebbségelnyomó 
politikájából eredő jogfosztottságot a délvidéki magyarság szinte minden egyede személye-
sen is átérezte és megszenvedte. A régi jugoszláv rezsim rossz, tisztességtelen szándékú és 
agresszív kisebbségpolitikája nyomán egy gazdaságilag kizsákmányolt, nemzetiségi és emberi 
jogaiban hátrányosan megkülönböztetett, kulturális fejlődésében látványosan korlátozott 
és leépített, önbecsülésében és büszkeségében minduntalan megalázott, de egyéni emberi 
jogai és méltósága terén is, mind erkölcsi, mind pedig anyagi viszonylatban alábecsült és 
megsarcolt nép mást nem is tehetett. Maga a nagyszerb hegemónia és elnyomatás taszította 
az irredentizmus és a revansizmus eszméi felé. A nagyszerb sovinizmus és kizsákmányolás 
rabjaként a délvidéki magyar kisebbség akkor bárkitől is, de elsősorban éppen az anyaország 
honvédségétől, csak felszabadulásként élhette meg az impériumváltást. Jogokat reméltek 
a változástól a jogfosztottak. Az már más kérdés, hogy reményeik mennyiben valósultak 
meg.

A két háború közötti – az előzőekben leírt – magyar kisebbségi sors jellemző volt a 
szenttamási magyarság életének alakulására is. Amint azt az egyes visszaemlékezők nyilat-
kozataikban hangsúlyozzák, nyomorúságos sorsukon a szenttamási magyarok értelmiségi 
képviselői és módosabb egyéniségei megkíséreltek változtatni, érvényesíteni akarták egyéni 
és kollektív kisebbségi jogaikat. Tették ezt jól vagy kevésbé megfelelő módon, egyénileg vagy 
szervezetten, csoportokban, a szerb hatalmi szervek válasza mindig a merev, megfélemlíté-
seken, bírságokon, zsarolásokon, büntetéseken alapuló, sőt – halálos kimenetelű – durva 
testi fenyítésekkel járó, szigorú elutasítás volt.

Részleteket ezekről az embertelenségig fajuló jogtiprásokról, a két háború közötti szent-
tamási sorsokról összeállított és mellékelt egyéni vallomástöredékekből tudhatunk meg. Az 
enyhébbek közé sorolható a kérelmezett munkaengedély megtagadása és az értelmiségnek 
megalázó utcaseprésre küldése, de a pénzbeli zsarolásokon és bírságokon túl a börtönbün-
tetéseken és testi fenyítéseken át a Magyar Párt megalakítására törekvők nyomorékká vagy 
halálra botozásáig terjedt.
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Külön tanulmányt igényelne mindannak a sérelemhalmaznak, jogi, emberi és nemzeti 
méltóság tiprásának, anyagi és erkölcsi megkárosításnak és sok-sok egyéb hátrányos megkü-
lönböztetésnek a feldolgozása, amik az elcsatolt területek, így Szenttamás magyar lakosságát 
is érték. Elégedjünk meg csak néhány, a legkirívóbb elnemzetietlenítő intézkedés és gyakorlat 
megemlítésével, melyeket immár csaknem egy évszázad óta alkalmaztak és alkalmaznak a 
világháborús győztesek, sajnos mind hatékonyabban és eredményesebben. A délszláv állam 
intézkedései között első helyen Szenttamás és környéke etnikai összetételének erőszakos 
megváltoztatása szerepelt az addig kétes szerb többség javára. A település Kutaspuszta 
néven ismert határrészében a szerb királyi földreformmal magyar földbirtokosoktól elvett 
nagy kiterjedésű földeken Mileševo néven dobrovoljac (első világháborús szerb önkéntes) 
falut létesített az állam, s ebbe Hercegovinából megközelítőleg 2000 szerbet telepített be 
a térség tanyavilága magyar arculatának megváltoztatására.

A szenttamási római katolikus magyar templom az 1902 utáni helyreállítással, kibővítéssel 
és új tornyával (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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Második helyen a magyar iskolák és egyéb, főleg művelődési intézmények leépítése, 
bezárása, illetve ezek számának drasztikus csökkentése áll. Ennek keretében jelentős 
szerepe volt az úgynevezett névvegyelemzési törvényen alapuló diszkriminációnak, mely 
szerint a nem magyar hangzású családneveket használó – Jagics, Jankovics, Zélics, Malatin, 
Pekalics, Simovics, Sinkovics, Cservenyák, Csernyák, Ruzsicska, Horák, Fischer és más 
idegen hangzású vezetéknévre hallgató – nebuló nem volt magyarnak tekinthető, s nem is 
járhatott magyar tannyelvű iskolába, csak szerbbe, még ha magyar anyanyelvén kívül más 
nyelven egy árva szót sem tudott. Még a Kovácsot is ide sorolták, merthogy ilyen nevű a 
szlávok között is akad. A magyar földrajzi nevek használatának tilalma szintén az alapvető 
jogok csorbítása, melynek során az embernek a saját és ősei szülőföldjén megtiltják, hogy 
környezetét és szülőfaluját anyanyelvén nevezze meg. Az előzővel egyenrangú vagy még 
kegyetlenebb jogcsorbítás, amikor a kisebbségi sorban élő ember családi és keresztnevét 
nyomorítják önkényesen szlávos hangzásúvá, s lesz a Horgászból Horgas, a Fejősből Fejes, 
a Ferencből Franjo, az Istvánból Stevan, hogy ne is soroljuk tovább.

Az elnemzetietlenítő intézkedések összességének a nemzetnyomorító és csonkító ha-
tása ékesen kirajzolódik Szenttamás lakossága nemzeti összetétele százéves alakulása 115. 
oldalon látható táblázatának magyar oszlopában. Az 1920-ig meredeken emelkedő irányt 
mutató számok sora 1921-ben, a jugoszláv népszámlálások alatt megtörik, és a következő 
20 év során alig változik, mert minden szaporulata mesterségesen átirányítódott a szerb, 

A bevonuló honvédgyalogság menetben (61 173/album)6

 6 Horváth–Lengyel 2003, 86. (Zárójelben a HILM fotóalbumának száma)
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illetve az egyéb oszlopba. Az 1941-ben, e vidék visszacsatolásának rövid ideje alatt tartott 
népszámlálás kimutatása szerint ez a szaporulat visszaömlött természetes helyére, s a ma-
gyarság Szenttamás török hódoltság utáni történelme során először került viszonylagos 
többségbe a szerbséggel szemben. A dobrovoljac telepesek kitoloncolása, majd a magyar 
hatósági közegek, tanügyi és egyéb értelmiségi körök, no meg a moldvai csángók Mileševóra 
(Istenföldje) érkezése után a magyarság abszolút többségűvé gyarapodott.

A táblázatról leolvashatjuk még azt is, hogy a második világégést követő időszakban ismét 
hatnak az újra bevetett korábbi, a szerb királyi hatalom által meghonosított elnemzetietle-
nítő intézkedések, módszerek. Az első két évtized során alig változott, majd ezt követően 
drámai mértékben vett fogyatkozó irányt a magyarság létszámának alakulása.

Újra magyarként

MEGSZÁLLÁS VAGY FELSZABADULÁS

1941 nagyszombatján, de már előbb is, aki magyar csak tehette, Szenttamáson is a rádió 
híreit hallgatta. Örömteli arccal, remegő hangon, lelkesedve adták tudtára egymásnak az 
emberek: „Reggelre itt lesznek a magyarok! A felvidéki, kárpátaljai és erdélyi magyarság 
után végre mi is felszabadulunk!”

Honvéd harckocsik bevonulása és motorkerékpáros egység pihenője Szenttamás főutcáján 
a bevonuláskor, 1941 húsvétjának reggelén7 (79 547/album)

 7 Uo. 86. (Zárójelben a HILM fotóalbumának száma)
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Nagyszombat estéjén, sötétedés előtt három helybéli magyar nemzetőr sétált a főutcán 
a falu vége, a Kuszli híd felé. Megálltak Újvári Miska kereskedő háza előtt, ahol egy kétfős 
erősítés érte utol őket. Vezetőjük szerint azért, hogy egész éjjel őrizzék a falu északi, bejárati 
hídját a felrobbantástól, mert reggelre megérkezik a honvédség. Bezörgetett a Miska abla-
kán, és megkérdezte, hallgatja-e a rádiót. Mit mond, hol tart a honvédség? A válasz az volt, 
hogy igen, Bácsfeketehegyen vannak, és reggelre ideérnek Szenttamásra. Az emberek félve 
húzódtak be házaikba, s zárták be, torlaszolták el ajtóikat és ablakaikat. Féltek egymástól. A 
magyarok a szerbektől, a szerbek a magyaroktól. Az utcákon egész éjjel nemzetőrök járőröz-
tek puskákkal, kettesével. Őrizték a falu békéjét és nyugalmát. Éjfél előtt a Kuszli híd felől 
fegyverropogás törte meg a feszült várakozásban lassan múló éjszaka csendjét. A házaknál 
egymás bátorítására összejött emberek, szomszédok, rokonok azt suttogták egymásnak: „…
fegyveres csetnikcsapat érkezett a faluba, hogy leöljék a magyarokat. Tőlük a lövöldözés.” A 
magyar lakosság rettenetesen félt tőlük. Remegve várták házaikban a reggelt, a honvédség 
megérkezését, mert akkor már a csetnikek nem mernek majd garázdálkodni, gyilkolni. S 
abban reménykedtek, hogy az ő házukat mégiscsak elkerülik. A szerbek viszont a honvédek 
érkezésétől és az ismeretlen új rendtől féltek. Az elmúlt jó két évtized alatt a magyarok ellen 
elkövetett visszaélések, igazságtalanságok, zaklatások miatt lesz-e felelősségrevonás?

Reggelre a honvédség meg is érkezett Bácsfeketehegy felől, a nemzetközi úton. Néhány 
lovas tiszt vezetésével rendezett és tömött sorokban a gyalogság, utánuk a kerékpárosok, 
majd lovakkal vontatott ágyúival a tüzérség és végül néhány harckocsi. A Kuszli hidat őrző 
nemzetőröktől megnyugtató választ kaptak a tisztjeik, hogy habár az őslakos szerb lakosság 

A honvédtörzskar páncélos járműve megérkezésének fogadása a szenttamási községháza előtt 
(A szerző gyűjteményéből)
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fél a változásoktól és az esetleges megtorlásoktól, ellenállással nem kell számolniuk, mert a 
Szerbiából idevezényelt csendőrség és más fegyveres testületek tagjai a teljes „behozatali” 
községi elöljárósággal már előző nap kivonultak, elmenekültek a faluból. A honvédség erre 
lassan, fegyelmezett sorokban és rendben megkezdte a bevonulást. Meglepően sok magyar, 
főleg asszonyok és gyerekek sereglettek össze a főutca mindkét oldalán, s a menetelő hon-
védekkel együtt haladva a gyalogjárdákról éljenezték a bevonulókat.

A Kuszli híd és a kéttornyú szerb templom közötti kb. félúthoz érkezve az utca mind-
két oldalán álló magasabb szerb házak padlásairól erős puskatűz, a kettős toronyból pedig 
gépfegyvertűz fogadta az ellenállással nem számoló, meglepett honvédeket. A megtámadott 
honvédség gyorsan fedezékbe húzódott a házfalak tövébe, s a sivalkodó, menekülő bámész-
kodóktól is gátolva parancsszóra megrohamozta a lőállásokká előléptetett házak padlásait 
és a templomot is, s megkezdte a közeli szerb temető tüzetes átfésülését. Ahol fegyverrel a 
kézben embert vagy emberközelben eldobott fegyvert találtak, azokat a helyszínen kímé-
letlenül lelőtték, és tetemüket az utcára vonszolták vagy előállították. A géppuskafészeknek 
használt templomtornyot viszont már csak tüzérségi lövegekkel megrongálva tudták be-
venni, s a menekülő orvlövészeket a templomajtók előtt készenlétben várakozó honvédek 
és nemzetőrök tették ártalmatlanná. A háború utáni szerb állítás és hangoztatás, miszerint 
a honvédek a bevonuláskor „békés, ártatlan, szerb polgárokat koncoltak fel”, enyhén szólva 
valótlanság.

Az orvtámadásnak öt vagy hat honvéd is halálos áldozatául esett, de jóval több volt a 
sebesültek száma. A sorkatonaság ellen lesállásokból elkövetett ilyen brutális támadásra a 
világ bármelyik hadserege ilyen vagy hasonló mértékkel reagált volna. Ez nem nevezhető 
semmiképpen sem békés polgári személyek ellen elkövetett gyilkos rohamnak, hiszen jól 
álcázott fedezékből tüzelő ellenséges állásokat kellett bevennie a honvédségnek, a még 
nagyobb vérveszteség elhárítása céljából. A fedezékből tüzelő ellenállók „hibája”, hogy 
felségjelek nélkül, polgári ruházatban szálltak szembe a bevonuló reguláris hadsereggel. 
A gyalogjárdákon álldogáló, főleg magyar bámészkodó honvédvárók soraiból sem kútfő, 
sem a népi emlékezet nem tudósít halottakról, illetve sebesültekről. Kivéve két nemzetőrt, 
egy halottat és egy sebesültet, akik a két szemben álló fél kereszttüzének lettek áldozatai. A 
tűzharc rettenetesen megijesztette a bámészkodó civileket. Riadt sikoltozással menekült a 
házfalak mellé lapulva mindenki a legrövidebb úton otthona biztonságába.8

A csatazaj elültével, páncélos járművével a községháza elé megérkezett a honvédegységek 
parancsnoksága, és ott rendezkedett be. Meg is kezdte nyomban a szervezést a feltételezett 
további rejtőzködő fegyveres ellenállók és elrejtett fegyvereik felkutatását és a további 
ellenállás felszámolását célzó razzia végrehajtására. Minden honvédjárőr mellé egy-két 
helyismerettel rendelkező nemzetőrt is rendelt a parancsnok, s két nap alatt az egész falut 
átfésülték. A húsvét reggeli ellenállókkal együtt mintegy 90-100 szerbnél találtak fegyvert, 
egyenruhát vagy más bizonyítékot arra, hogy az illető részese volt a húsvét reggeli ellenál-
lásnak, illetve hogy a jövőben is kész lett volna ilyenben, akár fegyveresen is, részt vállalni. 

 8 Hodoniczkyné Vörös Margit, Koller István, Szépné Simonyik Ilona, Pintérné Szép Erzsébet, Futó Ferenc, Gertner 
Sándor, Junger Ilona és mások egybehangzó emlékezete.
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Ezekben a húsvéti napokban a helybeli magyarok felszabadulás feletti örömét igencsak 
beárnyékolta szerb polgártársaik gyásza, a tömeges temetés, de az elesett, Szenttamás ma-
gyarsága szabadságáért életével fi zető öt-hat honvéd temetése is a római katolikus magyar 
temetőben. A magyar katonai vezetés később kihantoltatta és hazaszállíttatta őket, mind-
egyiket saját települése temetőjébe.

E véres eseményeket követően gyorsan lecsitultak a harcias kedélyek, és – legalább látszat-
ra – megszűnt a helyi szerb lakosság ellenséges magatartása a honvéd katonai közigazgatás 
karhatalmi erőivel és szerveivel és a magyar államhatalommal szemben. Ezt követően a 
karhatalmi csoport parancsnoka hirdetményt készíttetett Major Lajos szenttamási nyom-
dájával, s a két nyelven, magyar és szerb cirill írásmóddal nyomtatott plakátok minden 
forgalmasabb helyen történt kifüggesztésével tudatta a község lakóival a szigorú katonai 
rendszabályok beszüntetését velük szemben, fenntartva azonban a rendszabályok ismételt 
bevezetésének lehetőségét, és elégtétel vételét is kilátásba helyezte az általa nyilvántartott 
túszokon, ha a honvédség vagy a csendőrség járőröző tagjaira valaki rálő, illetve fegyvert 
és egyéb hadianyagot rejteget.

Uzoni vitéz Béldy László főhadnagynak és bajtársainak temetése a szenttamási temetőben9 
(87 682/album)

 9 Horváth–Lengyel 2003, 86.
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Szenttamást is érintette a még 1918 után az új délszláv államban végrehajtott agrárre-
form nyomán létesített „dobrovoljac”10 falvakba, valamint a magyar többségű községekbe 
betelepített boszniai szerb önkéntesek és családtagjaik kitoloncolása és visszatelepítése 
szülőföldjükre. Abban az időben Szenttamásról, de főleg a nagy kiterjedésű határában 
felépített telepes faluból, a kutasi Mileševóról (Istenföldje) kb. 2000 szerbet telepítettek 
vissza honvédségi kísérettel. Így készítették a helyet a nemsokára ezután érkező moldvai 
csángó magyar betelepülők számára. Ez a lakosságcsere át is billentette a lakosság arányát 
szerbről magyar többségűre. Első alkalommal a török hódoltság megszűnte óta.11

Az 1942. januári Sajkás-vidéki és újvidéki razzia után 1943-ban a Kállai-kormány össze-
íratta a razzia áldozatainak számát, és eldöntötte a hozzátartozók kártalanítását.

Közben békülékeny gesztusokat is tett a délvidéki szerb nemzeti kisebbség irányába. 
Megkönnyítette számukra a munkavállalást, lehetővé tette a fordulat után ideiglenesen 
betiltott ingatlanvásárlást, és engedélyezte a Matica srpska működését.

A Sajkás-vidéki szerb ellenállási mozgalom Szenttamás vonatkozásában szinte az egész 
magyar időben csak a magyar és szerb népesség egymás iránti mérhetetlen bizalmatlanságá-
ban nyilvánult meg minden erőszakos konfl iktus nélkül. Talán csak az akkor még a Zsablyai 
járáshoz tartozó Nádalja és kevésbé a tiszta szerb etnikumú Turja volt ez alól kivétel annak 

Dobrovoljacok kitelepítése honvédségi kísérettel12 (86 874/album)

 10 Első világháborús szerb önkéntes.
 11 Lásd a 115–116. oldalon levő népességi táblázatot.
 12 Horváth–Lengyel 2003, 117.
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ellenére, hogy a magyar honvédség bevonulásakor e két településen nem volt ellenállás, így 
áldozatok sem estek. De e két faluban is már csak a magyar éra utolsó két hónapjában volt 
tapasztalható ellenállás, még inkább akkor, amikor már a Tiszán túlról, majd Óbecséről és 
Bácsföldvárról idehallatszott az orosz katyusák ugatása.

Kezdetben a tanyavilágban, főleg a gazdag szerb tanyákon gyarapodott állandóan a 
honvédségi behívóparancsot megtagadó vagy annak átvételét kerülő szerb lógósok létszá-
ma. Rokonaik, barátaik tanyáin földbe vájt vermekben, kazlakba fúrt üregekben és egyéb 
rejtekhelyeken húzódtak meg, rejtőzködtek a tanya nem szívesen látott vendégei, látogatói, 
de főleg a faluhatárban állandóan járőröző fegyveres rendőr, nemzetőr, levente, illetve hon-
véd és csendőr karhatalmi csoportok elől. Biztonságukat a meglepetésszerű rajtaütésektől 
még nagy testű, erős és neszes tanyaőrző ebek is vigyázták jó előre jelezve a bejelentetlen 
látogatók közeledtét. Ezek a lógósok nem voltak veszélytelenek a határjárókra nézve, mert 
élelmiszerüket és egyéb kellékeiket, takarókat, kabátokat a mezőn, földjeiken dolgozó, főleg 
magyar és sváb parasztok kenyerestarisznyáinak és fogatos kocsikon hagyott ruházatának 
eltulajdonításával szerezték meg. Előfordult, hogy az őket tolvajláson érő parasztot agyon 
is ütötték, nehogy elárulhassa kilétüket. 1944 augusztusa második felétől annyira népes 
lett a táboruk, hogy Nádalja határában már a járőröző karhatalmi erőkre, rendőrökre és 
csendőrökre is rálőttek orvul, s e támadásoknak már halálos áldozatai is voltak: egy rendőr, 
három csendőr és egy sváb paraszt. Szenttamáson és Turján csak október derekán lehetett 
ilyen esetekről hallani. Ezek közül a turjai rendőrőrs elleni halálos kimenetelű rajtaütés és 
a szenttamási kendergyári gyújtogatás keltette a legnagyobb fi gyelmet.13

1944 szeptemberében ismét erőre kapott és fellendülésben volt a Horthy-rendszerben 
egy időre betiltott Nyilaskeresztes Párt Szenttamáson is. Vezetői vakon hittek a német 
győzelemben. Álmuk megvalósításához a „gyengekezű” Horthy Miklós kormányzó helyé-
re hathatós német támogatással a hatalomra törő vezérüket, Szálasi Ferencet tették meg 
nemzetvezetőnek. Népszerűségüket és gyarapodásukat nemcsak demagógiával és a németek 
által támogatott erőszakossággal növelték, de a szegény emberek álmait kecsegtető, csábító 
ígéretekkel is. Győzelmük után – ígérték – véget vetnek a szerb úr és gazda, meg a magyar 
béres és szolga viszonynak. Elszedik majd a gazdag szerbek földjeit, és felosztják az eddig 
náluk éhbérért szolgáló szegény magyarok között. Az elesett szegény béres, napszámos, 
kubikos magyarság bennük látta sok évtizedes álmának, földtulajdonosi státusának megva-
lósítóit, s tömegesen iratkozott fel párttagságuk listáira. A nagyobb darab föld megszerzése 
reményétől serkentve sokan még tizenéves gyerekeiket is felvetették a párttagok névsorába. 
A józanul gondolkodó átlagember nem tudta eldönteni, nevessen-e vagy féljen a nyilasok 
erőszakos, fenyegető magatartása miatt. Például a behívóparancsok elfogadása vagy meg-
tagadása kapcsán.14

Szeptember elején még a tömeges SAS-behívókkal idézték a férfi akat fegyverbe, a hónap 
végén és október elején már erre sem volt idő, hanem dobszóval rendkívüli állapot beve-

 13 Muhi István, Szép Á. Imre, Gertner Sándor, Szép I. Imre és mások közlése.
 14 Muhi István, Hodoniczkyné Vörös Margit, Gertner Sándor, Szép I. Imre és mások közlése.
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zetését hirdették ki, s elrendelték a kötelező tömeges bevonulást a honvédséghez, minden 
fegyverfogásra alkalmas 60 év alatti férfi ember számára.

Ekkorra Óbecse, Péterréve és Bácsföldvár már elesett. A vonat Újverbászról már csak 
farral, tolatva jött el Szenttamásig a dobszóra bevonult szenttamásiakért.

Egy egész szerelvény férfi t vitt akkor el a vasút a háborúba. Kit a nyilasok erőszakos 
megfélemlítő fenyegetése, kit pedig a Molnár Mongya András falubíró előrelátó okos 
tanácsa késztetett a vonatra felszállni. Csak nagyon kevesen tették ezt abbéli meggyőző-
désükből, hogy visszajönnek ők még ide győzedelmesen, fölszabadítani Szenttamást. „Még 
az ütközőkön is álltunk!” – emlékeztek vissza az akkor dobszóra bevonuló szenttamási 
magyarok. „Az éles eszű, jól tájékozott bíróhoz sokan fordultunk tanácsért a menni vagy 
maradni kérdés eldöntésére, magyarok is, szerbek is” – mesélik a túlélő tanúk. „Ha elmész 
és vigyázol magadra, valószínűleg élve jössz egyszer majd haza, ha viszont itthon maradsz, 
ezek [a szerbek – P. J. meg j] biztosan felkoncolnak” – hangzott a határozott válasz. A ma-

Az 1941 és 1944 között visszatért délvidéki Bácska és a Baranyai-háromszög térképe 
(Forrás: Csuka szerk. 1941, 333.)
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radó szerbeknek azt tanácsolta: „Rejtőzz el jól egy időre, hogy ne találjanak meg, úgysem 
tart ez már sokáig.”15

A háborús évek ellenére a magyar hatóságok a Délvidéken jelentős fejlesztéseket in-
dítottak el, s nem csupán a magyar többségű visszacsatolt területeken. Utakat, iskolákat, 
az ONCSA segítségével családi házak százait, ezreit, egészségügyi intézményeket, vallási 
létesítményeket, kápolnákat, templomokat építettek. Főleg a jugoszláv időben nagyon 
elhanyagolt infrastruktúrára, a közművesítési hálózat kiépítésére fordítottak nagy gondot. 
Számos faluba akkor vezették be a villanyt, de a falvak mezőgazdasági fellendítésére is 
nagy fi gyelmet fordítottak. Gazdakörök, téli szaktanfolyamok szerveződtek meg szerte a 
visszacsatolt Délvidéken.16

ÖSSZEOMLÁS ÉS MENEKÜLÉS

Szenttamásra Óbecse elestével érkezett meg a magyar összeomlás szele. Rémült emberek 
százai indultak útnak a bizonytalanba, ebek harmincadjára hagyva hátra mindenüket. 
Menekültek a biztosnak látszó, szerb polgártársaik által már nyíltan ígérgetett halál elől. 
Kezdetben szervezetten mentek a háború alatt Szenttamásra települt karhatalmi, önkor-
mányzati, oktatásügyi és egyéb értelmiségi dolgozók családjaikkal. Ezek még a csendőri, 
rendőri erőkkel mozgósított fogatos kocsik egész karavánjaival költöztek el, ki Szabadka, ki 
pedig Zombor irányába fegyveres karhatalmi kísérettel. A szervezett menekülő kocsikara-
vánokat a tehetősebb, módosabb magyar családok követték saját fogataikkal, hátrahagyva 
minden jószágukat, vagyonukat a prédára, zsákmányra leselkedő szerb szomszédaiknak és 
a hozzájuk csatlakozó cigányoknak. Szegénységüket kocsikra rakva, fejveszetten elmene-
kültek a dobrovoljac falvakból, az Istensegítsre átnevezett Mileševóról is az oda telepített 
moldovai csángó magyarok.

Indulásra kész szekérkaraván csángó magyar menekülőkkel a csángó falvakból, 
pl. Istenföldjéről (Mileševo) is (A szerző gyűjteményéből)

 15 Muhi István, Gertner Sándor, Szép I. Imre és mások közlése.
 16 Muhi István, Szép I. Imre, Fullajtár Vince, Szép Á. Imre, Tojzán István és mások közlése.
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A rémült, szervezetlen menekülés akkor lett tömeges, amikor már Óbecse felől mind 
erőteljesebben hallatszottak a becsapódó gránátok robbanásai, és érkeztek az onnan me-
nekülők által hozott ijesztő hírek az oroszok, de főleg az őket követő szerb partizánok 
rémesebbnél rémesebb gaztetteiről. Hogy ki járt nagyobb biztonságban és szerencsével e 
szerencsétlenek közül, hogy ki érkezett meg és ki nem az úti céljául kitűzött helyre, csak a 
jóisten a tudója. A fegyveres kísérettel védett kocsikaravánokat éppen úgy, mint a vonatokat 
is, ellenséges vadászrepülőgépek támadták és lőtték géppuskáikból, tizedelve a menekülőket, 
nem téve különbséget katonai vagy polgári menetoszlopok között. A fegyveres védelem 
nélkül, szervezetlenül menekülő csángókat és a saját fogataikkal menekülő civileket meg a 
repülőgépek mellett még a kukoricásokban leselkedő partizánok és lógós rablóbandák is 
támadták17 elszedve tőlük minden vagyonukat és fogataikat is. Örülhettek, ha jobb esetben 
puszta életüket meghagyták.

Főleg csak a szegényebb családok maradtak helyben. Közülük is csak az idősek és betegek 
a házaikban. A többiek, főleg asszonyok és gyermekek, rokonaik és barátaik forgalomtól 
félreeső házainál és tanyáin gyűltek össze, a nagyobb csoport a tömeg erejében bízva látott 
esélyt a túlélésre a front elvonultáig. A magyar férfi nép zöme nem sokkal korábban vonult 

Ami jó fél évszázad után még megmaradt a Szenttamást védelmező hős honvédek 
tömegsírjából (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)

 17 Futó Ferenc, Nagyné Vörös Gizella, Gertner Sándor, Urbánné Tojzán Etelka és mások közlése.
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be a honvédséghez. Egy-egy tanyán több család is, akár 10-15 személy, főleg rémült asszo-
nyok és gyermekek zsúfolódtak össze.18

Október 17-én az Óbecse és Szenttamás között előző napon vívott harcokban elesett 
hősi halott honvédeknek a tetemeit hozták be a szenttamási magyar temetőbe. Csaknem 
húsz koporsó volt felsorakoztatva a temető főbejáratától jobbra eső első sorban kiásott 
ugyanennyi sírgödör előtt. A Szenttamáshoz mind jobban közeledő frontvonal harci zaja, 
az ágyúk dübörgése, az aknák robbanása szinte teljesen elnyomta, elfojtotta a temetési 
szertartás hangját. Zömével bácskai fi úkat, közöttük szenttamásit is temettek akkor. A 
16. határvadász zászlóalj hősi halottait, akik „utolsó leheletükig” védelmezték Szenttamás 
magyarságát a napokon belül mégis bekövetkezett ármánytól.

Október 18-án estefelé a helység északi, csatorna feletti nagyobb felét a honvédség 
egyetlen puskalövés nélkül feladta, hogy a polgári, főleg az ott lakó magyar lakosság ne 
essen a harcok áldozatává. Ezt a visszavonuló, az emberektől búcsút vevő honvédtisztek 
meg is mondták a helyieknek. A magyar katonai vezetés felrúgva a Szenttamás védelmére 
vonatkozó, németekkel kötött egyességet és követelést, egyszerűen otthagyta a falu keleti 
oldalán és az északon előzetesen már kiásott védelmi állásait, s a csendőrséggel együtt 
elvonult Verbász felé.19

Emlékfejfa 55 év félelem és némaság után Szenttamás hős védőinek dicsőségére az elhanyagolt 
honvédsírokon (Balassa Tibor felvétele a szerző gyűjteményéből)

 18 Szép Márton, Szépné Simonyik Ilona, Hodoniczkyné Vörös Margit és mások közlése.
 19 Szépné Simonyik Ilona, Csizmárné Schreck Erzsébet, Gálné Vicsek Mária és mások közlése.
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Másnap az oroszok minden ellenállás nélkül vonultak be a falu honvédek által elha-
gyott nagyobb felébe. Nem így azonban a település déli, kisebb felében, a csatorna jobb 
partján magukat beásó német egységek, amelyek a magyaroktól is a harcok felvételét és az 
ütközet megvívását várták el, hogy megvédjék a Balkánról, Görögországból a Szerémségen 
át visszavonuló bajtársaikat a bekerítéstől és a felszámolástól. A honvédség kivonulását 
követően a németek nyomban felrobbantották a nemzetközi út Ferenc-csatornát átszelő 
nagy hídját, s még vagy három napig tartották állásaikat vaktában lövöldözve a falu északi 
részét elárasztó oroszokra. Ha oroszt – egyen kívül, akinek emlékműve a nagy híd északi 
lábánál áll – nem is, magyar házat a település Begluk negyedében hármat is eltaláltak és 
szétlőttek gránátjaikkal.20

MUHI ISTVÁN21 (PÉTERRÉVE, 1905 – SZENTTAMÁS, 1996) VISSZAEMLÉKEZÉSE

Megfogyva bár, de törve nem, minduntalan próbálgatjuk a talpra állást és a megújulást egy-
egy súlyos vérveszteség után. Fiatalkoromban mi is ezt csináltuk a harmincas évek végén, a 
negyvenes évek elején. Andróczky Aladár, Kuszli Dezső, Király István, Lőrincz János házról 
házra járkáltak és győzögették a magyar családokat, lépjenek be a Nagy Iván-féle Magyar 
Pártba. 1941 áprilisának elején már ezekkel a nemzetőrséget szerveztük arra az esetre, ha 
a háború elérné a Délvidéket, a magyarság ne legyen oly védtelen és kiszolgáltatott, mint 
volt 1918–19-ben. Volt köztünk néhány szerb is. Andróczky Aladár, Király István, Kuszli 
Dezső, dr. Lőrincz János, Tojzán Jóska, Tancsik Gyura, Tancsik Pista, Lukács Szükség Tamás, 
Lukács Szükség Fercsi bácsi, Dobanovački Pajo, a földbirtokos, a két Dunđerski, a „Hajkala” 
Lazo, Subić Jovica, a falubíró és pipereboltos, Knefély Lajos, Dosztán Vöntör Péter, Gertner 
Károly, Horváth Madár Jóska, Tolnay András bácsi, a kovács, Gálik Jóska bácsi, a cipész, 
Kőszegi Keszeg János, Buczella Géza, Koller Tamás, Muhi István, vagy 20-25-en alakítottuk 
a nemzetőrséget. A nagyhét derekán egy-egy fegyvert, pisztolyt vagy puskát és 10-10 töltényt 

 20 Szépné Simonyik Ilona, Pintérné Szép Erzsébet, Tojzán István Csajda, Szép Márton és mások köz-
lése. Az eseményeket csak Szenttamás német bombázásaként említi meg Radoslav Subić Srbobran u 
istorijskoj prošlosti [Szenttamás a történelmi múltban] című könyvében (Subić 1996, 310.).

 21 Muhi István nemzetőr, valamint a többi tanú fényképe is a szerző gyűjteményéből való.
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is kaptunk, s mint a rendőrség kisegítő személyzete éjjelenként járőrözni kezdtünk, nehogy 
bántódás érje a lakosságot. Szerb társaink sajnos a kiosztott fegyvereket nem a rendbontók, 
hanem a bevonuló honvédek ellen fordították. Meg is lakoltak ezért a bevonulást követő 
razzia során. Az idő sajnos úgy hozta, a nemzetőrségért bűnhődtünk végül mi is a háború 
végén. Többé-kevésbé halál vagy súlyos verések közepett sokéves börtönbüntetés.

A magyar oldal sem volt éppen könyörületes. A Dunđerski vejének, a Dobanovački 
Pajónak például azért kellett meghalnia, mert nyilvánosan, többek – magyarok – szeme 
láttára megtaposta a magyar címeres lobogót azon a húsvétvasárnapon, amikor a honvédek 
bevonultak hozzánk. A zászlótaposást a Vörös Jóska bácsi is látta. Pajo mellett a honvédség 
kivégezte még mindazokat a szerbeket, akikre csak a gyanú árnyéka is eshetett, hogy részt 
vettek a honvédség békés bevonulását meggátolandó fegyveres ellenállásban. A főutcai házak 
padlásairól, a szerb templom padlásáról és tornyaiból, a gimnázium emeletes épületéből 
és egyéb, biztonságosnak hitt fedezékekből lőttek a magyar katonákra mindaddig, amíg 
azok be nem vették „erődítményeiket”. Ezen a húsvétvasárnapon és a következő napokban 
92 szenttamási vesztette életét, köztük két magyar. Mindkettő nemzetőr volt, Blazsanyik 
Géza, őt járőrtársával együtt honvédgolyók terítették le. Géza belehalt, társa, Hustyi Pé-
ter csak megsebesült, túlélte a kereszttüzet. A másik magyart, Bernáth Györgyöt a becsei 
híd felől menekülő szerb katonák lőtték le a Stojić-bolt és a régi postaépület közti rövid 
sarokközben. A többi 90 tudtommal mind polgári ruhás szerb és csetnik néhány hozzájuk 
csapódó szenttamásival, mindannyian fegyverrel a kezükben. Még egy asszonyt is láttam 
köztük, úgy hallottam, Szerbiából hozta a férje, a Manojlović katonajegyző, s vele együtt 
az asszony is lőtte a honvédeket. A nemzetőrség egy másik szerb szervezője, Hajkala Lazo is 
köztük volt, fegyverrel a kezében halt meg a csetnikek oldalán. Két Utvić testvért, korábban 
fuvarosokat a Rajda testvérek füstölték ki a Verbászi úti piros tetejű tanya egyik bunkeréből. 
Közvetlenül a falu végéről, a Kurjački-tanyáról is tüzeltek, de a honvédek által ott talált 
egyetemista fi ú tagadta, hogy onnan lőttek volna, s jótállt a tanya fegyvermentességéért. 
Közben a másik oldalról benyomuló honvédek néhány fegyveres csetniket vonszoltak le 
a tanya és az istálló padlásáról. Ott, a helyszínen mindannyiukat lelőtték a honvédek. A 
nagyhíd előtt volt egy Vrabac [Veréb] becenevű dohánybódés is. Őt is fegyverrel a kezében 
fogták el és végezték ki. A Bernáth fi út lelövő szerb egységet vezető főhadnagy a nagyhíd 
túloldalán sok-sok fegyver birtokában embereket toborzott a célból, hogy a felrobbantott 
hídnál ellenáll a honvédeknek, és meggátolja a további előrenyomulást. Végtére is nem lett 
ellenállás, egyrészt mert a szerb főhadnagynak nem sikerült emberanyagot toboroznia, 
másrészt meg azért, mert az egyik nemzetőr társunk, Tolnay András bácsi, a kovács, egy 
civil öltönyért a hidat őrző katonától megvásárolta a hadititkot. Megtudta, hol van aláak-
názva a nagyhíd, valamint a Kuszli híd a Bácsfeketehegy felé vezető úton. Tűzszerész volt 
a világháborúban. Amíg a szerb őr gúnyát váltott, hatástalanította a nagyhídnál felszerelt, 
majd utána rögtön a Kuszli hídra szerelt aknák robbanószerkezetét. Így Szenttamás hídjai 
épen maradtak a bevonuló honvédség átvonulását is lehetővé téve.

Vészterhesek voltak azok az 1941-es húsvéti napok. Nagyszombat reggelre a szerb had-
sereg zöme, a csendőrség és a hivatalnoki jövevényapparátus szép csöndben elmenekült, csak 
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a nagyszerb soviniszta eszméktől elvakult, állig felfegyverzett csetnikek hitték, gyalogsági 
fegyverekkel megállítható egy sokoldalúan képzett és felszerelt hadsereg.

Ilyen körülmények között kaptuk meg mi, szenttamási nemzetőrök nagyszombaton 
délelőtt kézifegyvereinket, puskáinkat, pisztolyainkat egy-egy maroknyi tölténnyel, és 
járőröztünk az utcákon, meghatározott útvonalakon. Az én járőrparancsnokom a Kispest 
utcai cipész, Gálik Jóska bácsi volt, a társam meg Gertner Károly. Útvonalunk a község-
házától a Kuszli hídig a Szabadkai úton, visszafelé meg a vásártéren és a mai Laza Kostić 
utcán a községházára. Ott székelt a nemzetőrség parancsnoksága. Más járőrök persze 
más útvonalakon cirkáltak. Este, sötétedéskor erősítést kaptunk. Kőszegi Keszeg Jánost, 
a 40-45 éves kőművest Buczella Géza őrvezető vezette oda hozzánk Zónival. Az Újvári-
boltnál értek bennünket utol. Buczella a Magyar Királyi Honvédség titkosszolgálatának 
volt a tagja, valami Sz csoportnak. De akkor ezt még nem tudtuk róla. S azt sem, hogy a 
vitézi rendfokozat várományosa. Rákopogott Újváriék ablakára, s megkérdezte a Miskát, 
hallgatja-e a rádiót, s hol tart a déli irányba vonuló honvédség. A válasz az volt, hogy éppen 
elérték Kishegyest. Újvári ekkor kiadott nekünk egy-egy Szűz Mária-kokárdás jelvényt, hogy 
tűzzük fel. Buczella, mielőtt elköszönt volna tőlünk, még azt mondta: „Legyetek éberek és 
fi gyelmesek, hajnalra ideér a honvédség.”

Este 10 óra körül egy 25-30 fős fegyveres csoport érte el őrhelyünket. Feladatunk ma-
gaslatán állva álljt parancsoltunk, mire ők megálltak, s megkérdezték, kik vagyunk és mit 
akarunk, s be is mutatkoztak, hogy ők ilyen és ilyen csetnikosztag. Feltehetőleg arra feljebb 
már alaposan elporolták őket a honvédek, mert szitkok áradatával elegyítve adták tudtunkra, 
hogy ők bizony nem várnak reggelig a falu végén, hanem takarodjunk az útjukból, mert 
szitává lőnek minket: „Mi nem ismerünk semmilyen nemzeti őrséget! Takarodjatok, vagy 
lövetek!” S fegyveréből lábunk elé még nyomatékot is adott. Jobbnak láttuk nyomban a 
nádasban keresni menedéket. Majd amikor minden zaj átvonult a falu felé, kezdtük félénken 
hívogatni egymást. Mindnyájan életben és sértetlenek voltunk, birtokában puskánknak és 
fél-fél maréknyi töltényünknek.

Alig pirkadt még, hajnalban valóban megjelentek a honvédek. Elöl a huszárok, majd a 
kerékpárosok és sorban a többi fegyvernem képviselői is, rendezett sorokban közeledtek 
Feketics (Bácsfeketehegy) felől. Ismét álljt parancsoltunk a hídhoz elsőkként érkezőknek, 
de már korántsem olyan magabiztosan, mint az éjjel. Hiszen ezek sokkal többen voltak 
azoknál, és még jobban gépesítve, tüzérséggel is. Ők viszont nem ugrasztottak bennünket 
a nádasba, megálltak. Amint megtudták, kik vagyunk, az iránt érdeklődött a menetoszlop 
élén haladó alezredes, békés lesz-e a bevonulás, vagy ellenállásra kell számítaniuk. Elmondtuk 
neki, előző napi járőrözésünk során nem voltak kilengések, a falu lakossága örömmel vagy 
ellenszenvvel, de békésen várja érkezésüket.

Szóltunk neki a Bernáth fi út lelövő szerb egységről, melynek főhadnagyi rangban levő 
parancsnoka a csatornai hídon ellenállásra készülődött, s hogy vezetőink nem is engedtek 
bennünket arrafelé, nehogy a Bernáth fi ú sorsára jussunk. És szóltunk még előző esti, nem 
éppen hősies helytállásunkról a nádasban. Segédei megnyugtatónak találták beszámolónkat 
és elfogadhatónak kérésünket, hogy a honvédség ne használja fegyverét, mert a lakosság, an-
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nak ellenére, hogy kevert, nem ellenséges, és javasolták a főtisztnek a menetoszlop elindítását. 
Az viszont azt hajtogatta, nem indíthatja tovább a sereget a felderítő tiszt jelentése nélkül.

Jóval napkelte után egy sártól-víztől csöpögő ejtőernyős jelent meg a nádas szélén. Ő 
volt a várt felderítő, a magyar tisztek elébe mentek, köszöntötték egymást, és az ejtőernyős 
valamiről beszámolt a vezető tisztnek. Nem hallottam, miről, mert távolabb álltak tőlünk. 
Ezt követően a tiszt kiadta a parancsot az indulásra, de minket nem engedett el, ott tartott 
maga mellett a törzskaránál, a hídon kívül, ahonnan a bevonulást irányította.

Talán fél órával a menetoszlop elindulását követően jelentették az alezredesnek, a főut-
cán a házak ablakaiból és padlásairól csetnikek lövik a honvédeket. Sorjáztak az utasítások, 
futkostak a hírközlő futárok a vérfagyasztóan kemény parancsokkal: „Minden lőállásnak 
használt házat és épületet ostrommal kell bevenni, és nem szabad egyetlen ellenállónak 
sem kegyelmezni!” Jó egyórányi lövöldözés után újabb futár jött a hírrel a főtiszthez: „A 
kéttornyú templom tetejéről és tornyából, valamint a körülötte álló magas és kétszintű 
házakból oly erős a puskatűz, hogy nem lehet megközelíteni!” Az előrenyomulást irányító 
főtiszt újabb parancsot adott: „Lőjék tüzérségi ágyúkkal a templomot, amíg ki nem füstölik 
onnan a csetnikeket!”

A lövöldözés 11 órára elcsitult, de a parancsokat továbbra is hordták az összekötő futá-
rok. „Átfésülni a falut, s ha bujkáló fegyverest találnak, azt a helyszínen agyon kell lőni.” 11 
órakor a törzskar – és vele mi, ott fogott nemzetőrök – elindultunk a főutcán a városháza 
felé. Itt-ott még hallatszott egy-két lövés is a mellékutcákból, ahova a honvédek szintén 
behatoltak, a menekülő csetnikek után.

Siralmas látvány tárult a szemünk elé. Ekkor értettük meg, hogy körülbelül a mai első 
villanyrendőrön túl egy sarokkal nyomulhatott be a honvédek menetoszlopa, amikor elkezd-
ték őket lőni. Majdnem minden utcasarkon feküdt egy-két holttest, néhol honvéd is. Úgy 
tudom, Szenttamás bevételekor négy honvéd esett el. Több honvédsír is van a temetőnkben, 
de azokat Szőregről hozták vissza, ott estek el. Egy jugoszláv katona meg egy civil feküdt 
a mai Kis Ferenc utca végén, egy honvéd a Lőrinc ügyvéd háza mellett. A Kispest utca vé-
génél szintén ketten feküdtek, szerbek. A Drapšin utca végénél két magyart ismertünk fel, 
nemzetőr társainkat, Blazsanyik Gézát és Hustyi Pétert. Géza már halott volt, Péter viszont 
csak színlelte a halált mindaddig, amíg minket fel nem ismert, ahogy fölé hajoltunk. Meg 
volt sebesülve, sok vért vesztett, s elmondta, Géza éppen azért kapott több lövést is, mert 
kiabálva kérte a honvédeket: „Ne lőjetek, magyar testvérek, mi nemzetőrök vagyunk!”

Az utca Verbász felé eső oldalán négy holttest is feküdt, köztük egy asszony, a Manojlović 
katonajegyző hatalmas termetű, férfi erős fi atal felesége. Őket fegyverrel a kezükben találták 
meg a ház padlásán a Manojlović-házat megrohamozó honvédek, s a helyszíni kivégzés után 
lábuknál fogva húzták le őket a padlásról, ki az utcára. A másik három férfi  volt mellette. 
Hustyit – mivel igazoltuk kilétét – elsősegélyben részesítették. A tűzoltólaktanya meg a 
mai postaépület sarkán aztán még több halott hevert. Ezek között is volt egy honvéd. Őket 
a kéttornyú templomból és az azt körülvevő magas házakból lövöldözők találták el. A szerb 
templom tornya tüzérségi találattól volt megrongálva, körülötte és a városháza körül szintén 
hullák feküdtek. Azok közt is egy nő. Ő virágcsokorba rejtett pisztollyal akarta köszönteni 
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a honvédség benyomulását irányító főtisztet, de egyik biztonsági ember észrevette, s mielőtt 
a nő végrehajtotta volna öngyilkos tervét, őt is, férfi  kísérőjét is nyomban lelőtték.

A községházán Móró Tamás régi (szerb) és új (magyar) csendőr és a nemzetőrség törzs-
kara várta be az érkező honvéd törzskart. 11 óra után értük el a községháza épületét. Itt az 
altisztek utasítást kaptak a falu újabb átfésülésére. Velük egy-egy helyismerettel rendelkező 
nemzetőr is ment. A toronyból meg egy fi náncot, egy szerb katonatisztet meg egy szerb 
csendőrt is lehúztak, és még néhányat a gimnázium padlásáról is. Minket a magyar főtiszt 
nem engedett el délután két óráig, amíg a felderítésre és tisztogatásra szétfutott honvédek 
nem jelentették, megszűnt minden ellenállás.

Kutya idők jártak akkor is. A háború előtt Andróczky Aladár meg a Kuszli Dezső 
összeírtak bennünket, hogy magyarok vagyunk, s beiratkozunk a Magyar Pártba. Az egy-
egy dinár tagdíjat is beszedték, de kellett is az. Az Andróczkyért, Kuszliért meg a Lőrincz 
Jancsiért, az orvos fi áért csak volt, aki kifi zesse, s hátterük is volt, miből megéljenek, de a 
napszámos és falverő Király Istvánnak, ha az aratás meg a törés idejét végigülte a börtönben, 
bizony kellettek a dinárok. Később, éppen a Fischer gabonakereskedőhöz búzát adtunk el, 
amikor a nagy bajuszú Király Jóska bácsi szólt, hogy menjünk el a Szungyi János bácsihoz, 
a mai Ćopo kocsmától visszafelé egy sarokra, ő a házánál osztja ki a könyvecskéket 60 fi llér 
ellenében arról, hogy magyarok vagyunk. Engem is fölírtak egykor Andróczkyék, és a di-
náromat is beszedték, hát elmentem a könyvecskémért. „Téged valahol elkevertek, nincs a 
könyved. Menj a községházára, ott kérjed” – mondta. A Pozder Jani lánya, a Horváth tanító 
fi a meg a Bernáth papucsos lánya addig szórakoztak egymással, hogy engem a könyvecs-
kébe „Muhi István, Szenttamás, Kossuth Lajos u. 102. sz. alatti görögkatolikus”-nak írtak 
be. Akkor nem vettem fi gyelembe, később meg nem vettem fáradságot magamnak arra, 
hogy kijavíttassam velük. De nagyon megijedtem akkor, amikor a görögkeleti keresztény 
szerbeket elkezdték a frontokra vinni munkaszolgálatra. Péterrévére kellett mennem, és 
Szalay László paptól igazolást kérnem, mert csak ennek felmutatása ellenében javították 
ki könyvecském téves adatait, ami megmenthet a munkaszolgálatra hurcolástól. De ami 
később derült ki, a frontszolgálattól már nem. No meg a puskával való nemzetőri, segéd-
rendőri falu- és határjárástól sem, ami miatt még a munkámat sem végezhettem el idejében. 
Ezt meg természetesen megbírságolták rajtam. És csak a hülye meg a vak nem látta, hogy 
puskával szaladozok le-föl. Ezt meg azok verték le rajtam, akik a magyar ember kezében 
szívesebben látják a kaszát, kapát, ásót meg a lapátot, mint a puskát. Tanítgattak is erre 
aztán a „mitrovicai egyetemen”22 évekig.

1941. húsvét másnapján Horváth Madár Jóska, Dosztán Vöntör Péter, a két Tancsik 
meg a két Kucserka, Vörös Károly kisbíró – a Gyuri apja –, Tiszta Pista meg Ragács István 
és én a huszárokkal együtt a Tukot fésültük át. Tancsik Gyuráék valamiért elfogták az öreg 
Pajo bácsit, a szerb kántort a lányával együtt, és rám bízták, hajtsam be őket a községházára. 
Könyörgött az öregember, engedjem el, nem rablógyilkos ő, hogy fegyverrel kísérgessük 
az utcán. Nem mertem elengedni, nehogy bajba kerüljek miatta, ezért mondtam neki, 
menjenek szépen két háznyira előttem, én meg majd utánuk, így senki sem tudja majd, 

 22 Sremska Mitrovica, a középkori magyar Szávaszentdemeter. Itt van az ország egyik legismertebb és legnagyobb 
börtöne. A nyilatkozó többek között ebben is töltötte börtönéveit, s ezt nevezi „egyetemnek”.
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hogy kísérve vannak. Bent a községházán aztán a Lőrincz Jancsi meg a Forgács Petyi engem 
vontak felelősségre, amiért bekísértem őket, s mindkettőjüket elkísérték haza. Toldi Kálmán 
bácsi alacsony, pedáns gamós bottal, örökös szipkával a szájában, parancsolgatni szerető, 
mindig a községházánál levő segédrendőri főnökféle volt, aki kicsit-kicsit vagy a Kurfi s 
Józsi vagy a Vörös Károly kisbíróktól vagy pedig a Ragács Pista rendőrtől küldte hozzám 
ki a puskát, és hajtott bennünket hol a kendergyárba, hol a Ferdinár-szállásra, hol meg a 
toronyba őrnek, vagy pedig a határt járó csendőr-rendőr-nemzetőr járőrbe váltásokban 
este hattól reggel hatig.

Három és fél évig őriztem én így, majd rendőr-nemzetőr-levente összetételben a nem-
zetet. Sanda szemekkel lestük és féltük egymást a szerb tanyás gazdákkal, akik rejtegették a 
munkaszolgálatos és katonaszökevény szerbeket jól álcázott vermekben, szalmakazlak alatt 
és egyéb módon, úgynevezett partizánbázisokban. A meglepetések ellen erős, neszes, agresz-
szív ebeket tartottak ellenünk, nappal kötélen, éjjel szabadon. S amíg ezekkel viaskodtunk, 
elbújhattak azok, akiket nem volt szabad látnunk, de a meglelt paraszt kenyerestarisznyák, 
felgyújtott kenderkazlak és itt-ott meggyilkolt és kirabolt mezei munkások éreztették ve-
lünk hátunkra szegezett tekintetüket. Nappal sem volt veszélytelenebb a járőrözés, főleg ha 
már elérték a rejtőzésre alkalmas magasságot a vetések. Koloncot vonszoló apróbb társaik 
segítségével a neszes kutyák már messziről jelezték közeledtünket. S a kútgémek is mindig 
annyiszor ereszkedtek és emelkedtek, ahányan közeledtünk, s ezzel a szomszédos bázisok 
is riasztva lettek. Ha egy-egy kötélről szabadult hatalmas komondort le kellett lőnünk, 
ha épségben akartunk túl lenni a találkozáson, akkor meg is fenyegettek bennünket, hogy 
megfi zetünk még a kiváló házőrző és remek jószágterelő kutya lepuff antásáért.

Aztán megjelentek a nyilasok. Cseppet sem voltak vezetőik különbek a csetnikektől. Az 
ágrólszakadt szegényeket hazug földosztási ígéretekkel csábították maguk mellé, a többieket 
meg megfélemlítéssel tették szófogadóvá. Ideológiájuk – mint a csetnikeké is – a nemzeti 
türelmetlenség és a gyűlölet volt. Mi, a mérsékeltebb magyarok is féltünk szószólóiktól. 
Azzal fenyegettek meg bennünket, ha nem teszünk eleget a SAS és a dobszó általi behívá-
soknak, valamennyiünket kiirtanak, akik itthon bújtunk meg, amíg ők a harctereken vérüket 
ontották. Király István, Simonyik Gombos István és mások személyesen is felkeresték és 
megfenyegették az embereket, ne kerüljünk a szemük elé, ha hazajönnek, s mi itthon bujká-
lunk közben. Csak kevesen bátorkodtak velük szembeszállni a fegyver alá alkalmas férfi ak 
közül, voltak azonban, akik elhúzódtak szem elől, inkább, mint hogy nyíltan ellenálljanak. 
Engedelmeskedtünk hát a dobszóval kihirdetett parancsnak, és elmentünk. Pápán pár hetes 
kiképzésben részesítettek bennünket, hogy felkészítsenek a frontszolgálatra. Király István 
köztünk, Simonyik Gombos Pista hentesként a konyhánkon volt. Ott is féltünk tőlük, 
kerültük őket, nehogy elejtett szavunk miatt föladjanak bennünket. Akkor már éreztük, 
a háború elveszett. Állandóan a lógás, a megszökés esélyeit mérlegeltük és készítettük elő. 
Sokan voltunk szenttamásiak ott.23

 23 A tanú szavahihetősége és jó emlékezőképessége mellett szól, hogy az említett vidéken küzdött akkoriban a Szent 
László hadosztály gránátos egysége, amelyhez a szenttamásiaknak ezt a csoportját beosztották. Az általa megneve-
zettek némelyike szerepel a II. világháború magyar honvédáldozatainak névsorában. Haláluk színhelyeként is a tanú 
által megnevezett helységek szerepelnek. Király István neve például megtalálható: Bús–Szabó szerk. 1999, 651.
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Terényi Bobák János, Varnyú Pista meg én beteget jelentettünk, és orvoshoz mentünk, 
hogy frontalkalmatlanok vagyunk, tegyen bennünket inkább a munkaszolgálatosok közé. 
Sikerült is. Később egy újabb vizsgálat azonban kiszűrt bennünket mint egészségeseket a 
szolgálatból, és Gyimótra vezényelt át a frontegység feltöltésére. Varnyú ott rosszul lett, egy 
Lakatos nevű honvéddel orvoshoz vezették, s otthagytuk betegen a kórházban. Bobák és 
én újra együvé kerültünk Simonyik Gombos Pistával, Erdélyi Jóskával, Király Istvánnal, 
Jankovits Ignáccal, Jankovits Ferenccel, Fenyvesi Gáborral, Füstös Illéssel, Fenyvesi And-
rással és még sok-sok más szenttamásival. Ipolyságnál, Leléd (Helemba) helység mellett 
többek között Pelva Sándor és Lukács Szükség Tamás elesett. Garampáldnál sok mással 
együtt Király István. Két heves csata után több százan, köztük sok-sok szenttamási. Végül 
Kicsindnél szovjet-orosz hadifogságba estünk.

A két Tancsikkal, András bácsi fi aival Vácnál sikerült megszöknünk egy éjjel, a gyalog 
Oroszország felé hajtott fogolymenetoszlopból. Kiskőrösig gyalogoltunk vissza, erdők és 
kukoricások védelmében, ott ismét elfogtak bennünket a muszkák, és Kecskemétre hajtot-
tak. Nem volt gyalogolhatnékom Oroszország felé, Kecskeméten háromszor is elszöktem, 
mindannyiszor elfogtak. Csak a jóisten a megmondhatója, hogy ezek a kalandok nem 
puskagolyóval, hanem a negyedik, immár sikeres szökéssel végződtek. Tancsik nem jöhetett 
velem, mert egyik orosz főtiszt maga mellé vette kocsisnak. Ezúttal sikerült Bácsalmásra 
eljutnom, a karácsony már ott ért. Sok volt akkorra már ott a szenttamási nép. Egy részük 
északról, a frontok borzalmai elől hazafelé, más részük a szerbek vérbosszúja elől hazulról 
menekült. Itt értek el hozzánk először az otthoni magyarirtás és üldöztetés hírei. Hetekig, 
sokan hónapokig jártunk a templom melletti hírpiacra minden reggel, virradattól úgy 
délelőtt 9 óráig. Ide vezették el hírmondónak a nap folyamán érkező újabb menekülteket, s 
cseréltük ki velük információinkat. Mi otthon maradt családtagjainkról, ők meg a frontokon 
küzdő szeretteikről vártak biztató híreket. Ismerősökre, barátokra, családtagokra vonatkozó 
tragédiák egész sora borzolta fel a háború borzalmait és a szerb vérengzés rémtetteit látott 
szerencsétlen hontalan szenttamásiak idegeit. Sokan rá se mertek gondolni, hogy hazain-
duljanak. Főleg azok, akiknek szerb szomszédjukkal, ismerősükkel volt valamilyen kisebb-
nagyobb perlekedése. És az után, hogy hallották, a halálba hurcoláshoz elég egy névtelen 
feljelentést bedobni a községháza kapujára kifüggesztett ládába. S hogy az életben még a 
légynek sem ártó, de vagyonos emberek egész hadát hurcolták el. Ilyen körülményekből 
menekültek kocsikon, lovakon, gyalog a hazulról érkezők, s mi rémüldözve lestük szavaikat 
bizakodva abban, hogy szeretteinknek nem esett otthon bántódása.

A nőtlenek, no de a perlekedőbb természetű nős honvéd szökevénytársak könnyebben 
döntöttek úgy, hogy végleg Magyarországon maradnak, mert ott legalább az életüket meg-
őrizhetik. Ez utóbbiak, a nős emberek tőlünk, kisebb csoportokba verődő hazaindulóktól 
üzentek hozzátartozóiknak, esetleg általunk hívták ki magukhoz feleségüket, gyermekeiket. 
Sok-sok szenttamásival találkoztam itt, Bácsalmáson, férfi akkal, nőkkel egyaránt. Modri 
Vilmossal, Király Imrével, Hustyi Péterrel, Brasnyó Bélával, Csőke Jóskával, Rapcsányi 
Ferivel, Tojzán Csonka Ferivel, de nem is érdemes sorolni. Közülük később többen is a 
hazatérés mellett döntöttek bízva ártatlanságukban, s nem egy túl korán érkezett haza 
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ahhoz, hogy túlélje a fejvadászok hőzöngését. Hosszú és nehéz döntés után – tudva, hogy 
senkinek, sem magyarnak, sem szerbnek nem ártottam – egy hideg január eleji éjszakán 
indultam többedmagammal a határon át gyalog. Valamennyi élelemmel a tarisznyánkban, 
kizárólag éjszaka, nagyon óvatosan, meg-megállva és hallgatózva jöttünk hazafelé. Nappa-
lonként szárkúpokba bújva, hidegtől és félelemtől egyaránt vacogva pihentük ki az éjszaka 
fáradalmait. Közben láthattuk, itt is, ott is embercsoportokat hajtanak fegyveresek. 1945. 
január második hetének vége felé értünk haza, mondhatom, szerencsésen, de teljesen kime-
rülve. Néhány nap pihenés után érkeztek az első látogatóim is, mert híre ment valamelyik 
útitársamtól, hogy kik érkeztünk haza.

Muhi István visszaemlékezése, mind teljes tartalmában, mind pedig részleteiben más 
visszaemlékezők, így Koller István, Nagyné Vörös Gizella, Szép I. Imre, Urbánné Tojzán 
Csonka Etelka, Tojzán István tanúságtevők vallomásaiban is megerősítést nyert.24

Kerékpár-igazolvány a magyar közigazgatási szervektől. Az ilyen túlzottan 
pontos nyilvántartások csak megkönnyítették azoknak a dolgát, akik nem akarták 
a tájékozott magyarok gyorsabb információcseréjét, és eldöntötték a kerékpárok 

és rádiókészülékek begyűjtését (A szerző gyűjteményéből)

 24 A szerző megjegyzése.
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GERTNER SÁNDOR (SZENTTAMÁS, 1931–1998) VISSZEMLÉKEZÉSE

A magyar összeomlás idején sorsüldözötté lett délvidéki magyarság és svábság kálváriájának 
voltam szem- és fültanúja alig tizenéves gyermekként. Csendőrök, rendőrök és karszala-
gos, polgári ruhás karhatalmisták járták a falut és a tanyavilágot, s ha egynél több kocsit és 
kettőnél több lovat találtak a gazdáknál, azt elkobozták, és elhajtották az anyaországból 
Szenttamásra vezényelt állami és köztisztviselők, no meg a fogattal nem rendelkező, meg-
rémült helybéli magyar és sváb értelmiség szekérkaravánokkal történő szervezett, fegyveres 
biztonsági kísérettel ellátott menekítésére.

Egyik napról a másikra búcsúzkodó családtagok, rokonok sírását, jajgatását, kemény 
parancsszavakat, szitkokat, de még ütlegelések bufogását és fájdalmas nyögéseket és hör-
géseket is hallottam, miközben emberek családjuk és csomagjaik helyéért vívtak egymással 
közelharcszerű ádáz küzdelmet egy-egy indulásra előkészített szekéren. Szívszaggató látvány 
és élmény volt, amint maradó szülők, testvérek, rokonok szekereken ülő hozzátartozóik, 
szeretteik felé nyújtott kezekkel, sírva, jajgatva futottak és integettek, hogy minél tovább 
láthassák, talán utoljára, a távozó hozzátartozókat. A kocsikon ülők is zokogva szorongatták 
mellettük futó szeretteik kinyújtott kezeit, s integettek a lemaradóknak, amíg a szekérsor 
által felkavart porfelhő el nem takarta őket.

Napról napra, de hosszú álmatlan éjszakákon át is félelemtől remegő szívvel, lélegzet-
visszafojtva hallgattam a falun átvonuló, újabbnál újabb menekültkaraván szekereinek 
zörgését, nyikorgását, lovak fel-felhorkanását és patáik dobogását. Rémült, kezeiket tördelő 
asszonyok, riadt gyerekek és komor, lehorgasztott fejű, hallgatag férfi ak voltak e szekérkara-
vánok utasai. Nyomukban a lovaik patái által felkavart porfelhő. A keleti égtáj felől pedig 
mind erőteljesebben hallatszott az ágyúdörgés.
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A bosszú gondolatának megszületése

AZ ELTERJESZTETT ÁLLÍTÁSSAL ELLENTÉTBEN

NEM AZ 1942-ES JANUÁRI RAZZIA VÉTKESEIT VONTÁK FELELŐSSÉGRE

A történelmi tények előbb-utóbb nyilvánosságra kerülnek. Csak idő kérdése, hogy teljesen 
feltárva mutassák be a múlt hiteles eseményeit. Még akkor is, ha a mindenkori hatalom 
halálos fenyegetéssel tiltja ezek hangoztatását. Valahogy úgy, mint az ősrégi bölcselet állítja, 
hogyan lett köztudottá, hogy a császárnak kecskefüle van.

De nemcsak maguk a tények, a történelmi események háttere, oka is érthetőbb lesz, 
ha nemcsak a hatalmaskodók demagógiájából, hanem más szempontból is vizsgálódunk. 
Az 1944 vége óta napjainkig ismételgetett titói állítás szerint a délszláv térség 1,7 millió 
főnyi emberveszteségét a fasiszta német megszállók és csatlósaik, továbbá hazai kiszolgá-
lóik népirtása idézte elő. Az igazság azonban egészen más. Pártatlan külföldi felmérések 
és kimutatások szerint a németek és csatlósaik (olasz, magyar, bolgár és más erők) elleni 
harcokban és a megtorló intézkedések nyomán Jugoszláviában kb. 300 000 ember halt 
meg. A többi, összesen 1,4 millió lélek – szerb, horvát, szlovén, bosnyák (muzulmán) – a 
délszláv népek közötti feszültségekből eredő, már az úgynevezett népfelszabadító harcok 
során egymásnak feszülő türelmetlenségek és ellentétek, az egymással szembeni kímélet-
len és kegyetlen etnikai és vallási tisztogatás áldozata lett, melyeknek során az ilyen óriási 
emberveszteségen belül a mindegyik államalkotó délszláv etnikum által egyaránt üldözött 
és – korabeli szóhasználattal – likvidált nemzeti kisebbségek, főleg a németek, magyarok 
és albánok veszteségei a legjelentősebbek. Számarányukhoz mérten különösen, de abszolút 
számokban is jelentős részét képezik a térség tetemes emberveszteségének.

A történészek előtt ma már bel- és külföldön egyaránt világos, hogy partizánok, csetni-
kek, usztasák, domobranok és egyéb katonai és félkatonai alakulatok nyakra-főre gyilkolták 
nemcsak egymást, hanem még a feltételezéseik szerint ellenségeikkel szimpatizáló polgári 
lakosságot is. És nemcsak a fegyveres harcok idején, hanem az azt követő, több éven át tartó 
egymás közti leszámolások során is mindaddig, amíg a szovjet haderővel és fegyverekkel 
is támogatott Tito-párt felül nem kerekedett Draža Mihailović25 csetnikjein a szerbiai és 
az albán ellenállók felett a kosovói hegyek erdeiben és barlangjaiban, de szerte máshol a 
jugoszláv térségben létező egyéb ellenállókon is. A háború után folytatott titói megtorlások 
és leszámolások során már a fegyvertelen és védtelenül kiszolgáltatott ártatlan civileket is 
lemészárolták és tömegsírokba elkaparták, másságuk és vagyonuk miatt. Köztudomású ma 
már, hogy az angolok a háború vége felé 35 000 szlovén és 80 000.horvát lefegyverzett hadi-
foglyot adtak át az új, titóista hatalom fegyveres erőinek. Közülük nagyon kevesen élték túl a 
köztük lezajlott tömegmészárlást. Hasonló sorsra jutottak Draža Mihailović csetnikjei és az 
albán ellenállók elfogott fegyveresei is, akiknek nem csekély létszáma mindmáig ismeretlen. 
Ezek mellett még vagy 200 000 német és sváb nemzetiségű polgári személy, aki a háború 

 25 Valódi neve Dragoljub Mihailović. A londoni emigráns királyi jugoszláv kormány tábornoka. A kommunista, 
Titóval rivalizáló, antibolsevista hadvezér. Tito parancsára 1946-ban elfogták és kivégezték.
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előtti 600 000-ből még a kitoloncolások előtt „titokzatos módon eltűnt” a haláltáborokból, 
vagy még mielőtt odakerülhetett volna. S eltűnt még 40-50 000 magyar polgári személy 
is a németekhez hasonló módon. Csakhogy e két utóbbi nemzeti kisebbségként a további 
folyamatos terror, kitelepítések és egyéb hátrányos megkülönböztetések és elmarasztalások 
következtében nem tudta újratermelni veszteségeit, mint az államalkotó délszláv népek.

Erre a folyamatos és állandó kisebbségellenes terrorra óriási, szinte napjainkig ható be-
folyással és serkentéssel bír két kiemelkedő titóista ideológus, kimagasló politikai vezető, 
Moša Pijade és Milovan Đilas korabeli megnyilatkozása. Ők szinte sulykolták a szerbség 
fejébe a németek és a magyarok egészének a háborús bűnösségét, mert szerintük ez a két 
nép az oka a szerb nép minden szenvedésének. S ha e bolsevista fajgyűlölő ideológia idővel 
párosul – és párosult is – a szerb pravoszláv egyház mássággal szembeni türelmetlenséget 
hirdető ideológiájával, nem csoda, ha szinte az egész szerb lakosságnak meggyőződése, 
hogy az 1944–1945 folyamán lezajlott magyarirtás valójában igazságos szerb bosszú volt 
a háború alatt történtek miatt. Valójában ez a bosszú a háború után csak elkezdődött. 
S habár brutalitásából némileg engedett, igazi célja az alapos etnikai tisztogatás, a más 
kultúrák lerombolása és egyéb atrocitások formájában szinte napjainkban is folytatódik a 
kisebbségekkel, a mássággal, s ezen belül a magyarsággal szemben is.

Amiről jó fél évszázadon át még suttogva is életveszélyes volt beszélni, arra ma már 
lassan fény derül, s az igazság felülkerekedik a félelem és a terror által táplált hazugságára-
daton, éppen úgy, mint az ókori bölcsességben a kecskefülű Midasz király szégyenéről. Az 
általános magyar közvéleményt mellbevágóan döbbentette meg 1990 elején a már törté-
nelminek nevezett Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége által felröppentett hír: 
1944 őszén, de még 1945 elején is ártatlan délvidéki magyarok és németek tízezreit brutális 
kegyetlenséggel végezték ki, s ennél jóval többet üldöztek el hajlékából és toloncoltak ki 
szülőföldjéről Tito partizánjai.

A történetírás az ilyenfajta tevékenységet egyértelműen népirtásnak nevezi, elrendelőit és 
végrehajtóit pedig tömeggyilkos háborús bűnösöknek, akik számára nincs és nem is adható 
felmentés. Josip Broz Tito nem csupán tudott a történtekről, hanem áldását is adta a vétlen 
polgári lakosság irtására, amelynek során úgy tüntettek el tíz- és százezreket a föld színéről, 
mint valami fertőzött jószágot, s kaparták, dugták el tetemeiket temetőárkok, gyárgödrök, 
dögtemetők, elhagyott kutak, útszéli árkok, karszti víznyelők26 és egyéb helyeken rögtönzött 
tömegsírokban, vagy jobb híján a Duna és a Tisza vizének hullámaiban.

Ma már minden kétséget kizárhatóan megállapítható, hogy a délvidéki magyarok és 
a németek tömeges lemészárlását, kitoloncolását és vagyonukból való kiforgatását előre 
kidolgozott forgatókönyv szerint hajtották végre. A bácskai Sajkás-vidék szerb lakói 
csúrogiakkal és zsablyaiakkal az élükön 1944 őszén küldöttséget menesztettek Titóhoz, 
aki akkor Versecen meg Pancsován tartózkodott, és arra kérték, engedje meg, hogy a vidék 

 26 Szlovéniában, Isztriában, a dalmát tengerparton és a dalmát szigeteken szlovén, horvát és olasz nemzetiségű 
potenciális ellenfeleit irtotta Tito, és a tetemeket számtalan helyen a vrtača néven ismert karszti víznyelőkbe 
dobálták. Olasz források az ezredforduló óta foglalkoznak a víznyelőkbe – olaszul foiba – dobált áldozatokkal in 
foibati néven.
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szerb lakossága maga álljon bosszút a magyarokon. A vérbosszú sikerét elősegítendő Tito 
a tervezett polgári közigazgatás helyett a Bánságban, Bácskában és Baranyában katonai 
közigazgatást vezetett be. Így a bosszúszomjas szerbek megkapták a fegyveres erők hathatós 
támogatását szándékuk végrehajtásához. Akciójukat serkentette még Moša Pijade titkos 
utasítása is. Ő akkoriban a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának a tagja, 
Tito elnök egyik főideológusa volt, s a bosszú angyalának is nevezték.

A hatvanas évek végén a Belgrádi Rádió első műsora sugározta az akkor már vagy 
évtizede elhunyt alvezér egyik, 1944 végén, egy tömeggyűlésen elhangzott „történelmi 
jelentőségű” beszédét:27

„Jugoszlávia népei, a Bánság, Bácska, Szerémség és Baranya térségében sem tűrhetik el többé 
a délszláv földeken élő és délszláv vendégszeretetet élvező más nemzetiségű árulók, az idegen 
hódítók feltétel nélküli kiszolgálóinak és segítőinek jelenlétét. Az itt élő német és sváb népkö-
zösségek tagjai többé nem maradhatnak e szláv földeken, mert visszaéltek a hagyományosan 
nagylelkű délszláv vendégszeretettel, s valamennyien kiszolgálták, bizonyos mértékben tá-
mogatták is a hódító, fasiszta, hitleri Németország és csatlósai érdekeit és céljait. Minden itt 
élő német és sváb felelős azért, mert feltétel nélkül támogatta a megszálló náci gonosztevők 
gátlástalan kizsákmányolását, féktelen kegyetlenkedéseit és kíméletlen népirtását a velük itt 
együtt élő, védtelen és ártatlan délszláv őslakossággal szemben. A német kisebbség mindegyik 
tagja erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik háborús bűneiért a megrabolt, 
megalázott, megkínzott és megtizedelt őshonos délszláv népek ellenében, s mint ilyen, úgy 
egyénileg mint az egész népközösség elmarasztalódik, bizonyítottan háborús bűnös tagjait 
rögtönítélő hadbíróság elé állítják, s ott nyerik el megérdemelt büntetésüket, a többi pedig 
minden itt lévő vagyona elvesztésével és az országból való kitoloncolással bűnhődik úgy, hogy 
a kitelepítések lehetőségeinek megvalósításáig szigorúan őrzött gyűjtőtáborokban nyernek 
elhelyezést. Hátrahagyott földjeik, házaik és egyéb vagyonuk pedig azon sokat szenvedett 
délszláv családok között lesznek kiosztva, melyeknek vagyonát a náci hódítók elkobozták 
vagy felperzselték, illetve családjuk tagjait lemészárolták.

Ami a más nemzeti kisebbségeket illeti, a hajuk szála sem görbülhet meg, s mindenben 
egyenjogúak lesznek az államalkotó délszláv népekkel, mert teljes mértékű lojalitást, szoli-
daritást és testvéri szeretetet tanúsítottak ezek iránt hősies szabadságharcuk egész ideje alatt, 
s lehetőségeikhez mérten részt is vettek, illetve támogatták ezek népfelszabadító harcát és 
szocialista forradalmát. Ez alól csak a magyar kisebbség tagjai kivételek. Velük szemben már 
sokkal óvatosabban kell eljárnunk. Ami a bánsági magyar kisebbséget illeti, egészen bizonyos 
lehet abban, hogy nem lesz semmi bántódása, mert nem állt a Bánságot megszálló Wermacht 
és SS kiszolgálóinak sorába, hanem mindvégig becsülettel a szabadságért harcoló szerbekkel 
szimpatizált és ezek hősies küzdelmét támogatta.

Nem így azonban a Bács és Baranya megyei magyar kisebbség. Nekik nagyon drágán, 
sok esetben életükkel kell fi zetniük a magyar fasiszta megszállókkal folytatott hazaáruló 

 27 A szerző e beszéd alapján készített feljegyzéseire alapozza a közölt részleteket.
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együttműködésükért, az itt élő szerbség elleni hajtóvadászatokban, razziákban való kollabo-
rációjukért. Mindazon magyarok, akikre a népi hatalom és biztonsági szervei egyértelműen 
rábizonyítják a háborús bűnöket vagy a megszálló erőkkel való kollaborálást, ugyanabban a 
büntetésben részesülnek, mint a német kisebbség, azaz életükkel, vagyonelkobozással és az 
ország területéről való kitoloncolással.”

Az új „népi hatalom” első ténykedése az volt, hogy összefogdosta a honvédségtől megszö-
kött vagy hadifogságból hazatérő magyar katonákat, csendőröket, rendőröket, nemzetőröket 
és állami szolgálatot teljesítő civileket, tisztviselőket, értelmiségieket, vasutasokat, csőszöket, 
postásokat, de még a küldöncöket, kézbesítőket is. Ezek legtöbbjét kivégezték. Sokukat 
nyomban a begyűjtésük után agyonverték. Bottal, lánccal, fejszével, ásóval, esetenként késsel 
lekaszabolták. Letépték, vagdosták fülüket, orrukat, kinyomták a szemüket. Szenttamáson 
akadt egy borbély is, aki borotvájával kéz- és lábujjakat amputált, herélt, hímvesszőket, női 
kebleket metszett le. A megcsonkított áldozatok még a községháza kínzókamrának használt 
pincéjében kiszenvedtek. Tetemüket rabtársaikkal rakatták parasztkocsikra, és vitték el 
ismeretlen helyeken előre megásatott tömegsírokba. A lemetszett testrészeket, temérdek 
szennyet és vért pedig a szintén e célra befogott magyar asszonyokkal, lányokkal szedették 
vaslapátokkal az odakészített vashordókba.28 Elfogták és összeterelték az országutakon 
csellengő, menekülő magyarokat és bukovinai telepeseket. A menekülők kocsikaravánjait 
és egyéb szegénységét elszedték, s kifosztásuk után a férfi népet kényszermunkára vagy 
kivégzésre hajtották el, a nőket, gyerekeket és időseket meg táborba zárták.

A tömeggyilkosságok indoka csak részben következtethető ki abból, amit az elkövetők 
hangoztattak abban az időben, és amit utódaik ismételgetnek ma is. „A szerb nép indo-
kolt haragja állt bosszút, válaszként az 1942-es razzia során elszenvedett veszteségeiért.” 
A különbség a két vérengzés végkifejlete között csupán az, hogy az 1942-es razzia válasz 
volt a fegyveres orvtámadásokra, a túlkapásokért bűnös magyar tiszteket pedig a magyar 
hatóságok elfogták és kiadták a jugoszlávoknak, s ezek „méltó büntetéssel”, halállal is 
büntették őket. Az 1944–1945-ös elkövetők körül viszont, akik ártatlan, fegyvertelen és 
kiszolgáltatott civilek tíz- és százezreit tömegesen mészárolták le, már több mint 60 éve 
síri csend honol. Ha még nem kiáltották ki őket Tito és Moša Pijade után a „nép hőseivé” 
és az „emberi jogok és méltóság feddhetetlen, következetes élharcosaivá”. Megérdemelnék, 
hiszen az ő ártatlan magyar polgári áldozataiknak száma az 1942-es szerbekét, zsidókét és 
cigányokét együttesen is vagy tízszeresen felülmúlta.

Lássuk azonban, mit is közölt velünk, magyarokkal, Tito másik eminens ideológusa, 
a famózus 1944. év magyar karácsonyára megjelent első magyar nyelvű újságja, a Szabad 
Vajdaság, a mai Magyar Szó napilap elődje első példányában. „Nincs, és nem is lesz bocsá-
nat azok számára, akik gonosztetteikkel Horthy véres uralma alatt gyilkolták, kínozták, 
rabolták, táborokba hurcolták, kényszermunkára hajszolták Jugoszlávia népeit, akik Horthy 
hóhérainak véres kezét érezték. […] Ami a németeket illeti, nálunk részesei voltak a Har-

 28 Ezekről a kegyetlenségekről a 4-es azonosítószámmal jelölt tanú, „takarítólány” közölt részleteket.
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madik Birodalom hódító hadjáratának. Az Ötödik Hadoszlop különös szerepét játszották. 
Őket nem fűzik érzelmi szálak e földhöz. Természetes, hogy a német kisebbség ellen nem 
élhetünk ugyanazokkal az eszközökkel, amelyekkel ők éltek velünk szemben: túszrendszer, 
kínzókamrák stb. Egyetlen rög földünk sem maradhat a tulajdonukban, miután azt soha-
sem tekintették sajátjuknak, hanem a nagy német birodalom földjének. A németek tehát 
komoly akadályai államunk belső konszolidációjának” – hangoztatta a délszláv bolsevista 
ideológia népirtásra uszító fenyegetéseit Milovan Đilas.29

Az előbbiek során hangsúlyozott éles hangú Moša Pijade-fenyegetéseket szinte szóról 
szóra megismétlő Đilas viszont a háború utáni első magyar nyelvű újság első számában 
megjelent vezércikkében már előrevetíti a kisebbségellenes terror enyhítését: „Nem lehet 
minden magyart felelőssé tenni Horthy és Szálasi bűneiért. Fasiszta gonosztevők a szerbek, 
horvátok és más délszláv népek között is voltak. Draža Mihailović szerb csetnikjei, Nedić30 
fegyveresei vagy Ante Pavelić31 horvát usztasái például egy cseppet sem voltak jobbak Szálasi 
magyar nyilaskereszteseinél. A gonosztevőket, akik az ártatlan nép vérével mocskolták be 
kezeiket, meg kell büntetni, bármilyen nemzetiségűek is.”

A szenttamási ravatalozó alapozásakor átvágott tömegsírokból 
kiforgatott emberi csontok egyik kupaca (A 44-es azonosítószámú visszaemlékező tanú 

felvétele a szerző gyűjteményéből)

 29 Milovan Đilas vezércikke a Szabad Vajdaság 1944. december 24-én megjelent első számában.
 30 Milan Nedić a háború alatti, németek által megszállt Szerbia kormányfője.
 31 Ante Pavelić a királyi Jugoszláviából 1941 áprilisában kivált, Független Horvát Állam nevű, a hitleri Németország 

mellett elkötelezett ország államfője.
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Đilas fenti, békülékenyebb hangú vezércikke mellett még egy „reménykeltő” információt 
közölt a magyar újság első, karácsonyi száma Hazatért 300 magyar a topolai táborból cím 
alatt. Ebből az aláírás nélküli írásból megtudhatjuk, hogy Topolyán (és feltehetően máshol 
is) 1944. december 22-én megszüntették a munkásszázadokat és a politikai büntetőtáboro-
kat is, és ezekből „hazaengedtek 300 olyan félrevezetett magyart, akik különböző fasiszta 
egyesületek tagjai voltak. A megejtett vizsgálatok és kihallgatások után a haditörvényszék 
megállapította ugyanis, hogy csak egyszerű tagjai voltak valamely fasiszta egyesületnek, de 
puszta jelenlétükön és tagsági könyvükön kívül semmivel sem járultak hozzá e szervezetek 
munkájához. A haditörvényszék megállapította még, hogy a szabadlábra helyezettek zöme 
szegény földmunkás, s hogy a hazug fasiszta propaganda és csábító ígéretek miatt léptek be 
e szervezetekbe, s mivel nem piszkolták be kezeiket a jugoszláv nép vérével, e 300 magyar 
szabadon élhet az új népi Jugoszláviában.

A munkásszázadok és politikai büntetőtáborok megszüntetése és más intézkedések 
megdönthetetlenül igazolják, hogy a jugoszláv népközösségben helye van a magyar kisebb-
ségnek is” – fejezte be írását a névtelen cikkíró.

Véres tobzódás Szenttamáson

„MÉG A MACSKÁIKAT IS KI KELL IRTANI, NE NYARVOGJANAK ITT 
NEKÜNK MAGYARUL!”

A második világégés végkifejletekor a helyben maradt ártatlan délvidéki magyarság és né-
metség között véghezvitt atrocitások és népirtás egyik legnagyobb méretű vérengzésének 
színhelye Szenttamás volt. A legóvatosabb becslések is ezernél jóval több személy – férfi , 
nő, aggastyán és tizenéves gyermek – elveszejtését sejtetik! S e létszám még legalább két-
szeresének erőszakos vagy megfélemlítéseken alapuló elkergetéséről, vagyonukból való 
kiforgatásáról és az országból való kitoloncolásukról tudnak ma is a túlélők.

Az úgynevezett antifasiszta bűnüldöző szervek nem tettek különbséget az „elfogott 
háborús bűnösök” között. Ugyanazokkal a módszerekkel kényszerítették ki a „színtiszta 
igazságot” férfi ból, nőből, idősből vagy éppen ezek kiskorú gyermekeiből nemre és korra 
való tekintet vagy sok esetben elkülönítés nélkül. S minél kitartóbban tagadta szerbelle-
nességét a „fasiszta megszállókat önzetlenül támogató vádlott”, a vallatási módszerek annál 
keményebb és hatékonyabb fokozatát alkalmazták ellene.

Ma is élő tanú32 mondta el emlékeit arról, milyen sebeket gyógyítgatott néhai anyósa 
hátán, farán, amiket azzal érdemelt ki, hogy érdeklődni bátorkodott pár nappal korábban 
fogatos kocsijukkal elhurcolt férjének sorsa iránt. Két erős fi atal férfi  a karjainál megragadva, 
arccal, deréktól az asztalra szorította, s a hírhedt középkorú szenttamási „bosszúálló” asszony, 
Julka Debeljački letépte róla ruháit, lemeztelenítette a hátát és farát, s addig ütötte minden 
erejéből vízben áztatott kötéllel, amíg az el nem veszítette eszméletét. Akkor leöntötték egy 

 32 A 35-ös azonosítószámú tanú közlése. Hasonló, de nem azonos esetre az 54-es kódszámú tanú is emlékezett.
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vödör jéghideg vízzel, hogy magához térjen, és folytatták ott, ahol az ájuláskor abbamaradt 
a vallatás: ismerje be, hány szerbet ölt meg a férje, akit nem restell még itt keresni. Mivel 
a vallatott asszony csak jajveszékelt és ájuldozott, de ilyet nem vallhatott, a kezelés addig 
folytatódott, amíg kínzója bele nem fáradt. Eszméletlenül, csuromvizesen kidobták az utca 
árkába, a hideg novemberi éjszakába. Szerencséjére volt akkora lélekereje, hogy eszmélete 
visszanyerését követően, hol mászva, hol fölállva, haza tudta vonszolni magát. Hosszú 
hónapokon át ápolta a menye, mire olyannyira begyógyultak a sebei, hogy ülni tudott, és 
nem jajdult fel, ha valami hozzáért a hátához, sebhelyeit azonban élete végéig hordozta.

Ennél is borzalmasabb és tragikusabban végződő asszonyvallatások is megtörténtek. 
Nekik azért juttattak ilyen sorsot a „színtiszta igazság bevallását követelő bűnüldözők”, 
mert nem voltak hajlandók minden megalázást eltűrve puszta életükért könyörögni, 
hanem büszkén elutasították az ellenük felsorolt koholt vádakat. Több kortárs tanú el-
mondása szerint nem volt ritka a női foglyok megcsonkítása és halálra kínzása sem. Egyik 
harminc-egynéhány éves asszonyt semmilyen veréssel, kényszerítéssel nem tudták rábírni, 
hogy ruhátlanul csárdásozzon kínzói szórakoztatására. Ekkor biztosítótűvel szalmacsóvát 
tűztek a kebleire és azokat meggyújtották, hogy ettől kínjában táncoljon már. Nem élte 
túl. Tömegsír nyelte el.33

Két huszonéves hajadon megkínzásáról és megalázó végéről idősebb nővérük mon-
dott el részleteket.34 Turjára hurcolták őket szenttamási házukból azzal a váddal, hogy a 
„magyar megszállás” alatt ott éltek szüleikkel a Vitéztelepen,35 és többször is gyalázták és 
sértegették a szerb népet. Gyászoló hozzátartozóik e kiszivárogtatott hírekből értesültek 
sorsukról: harapófogóval csipkedték le testrészeiket, többek között mellbimbóikat, s így 
vérezve ásatták meg vasvillákkal a saját sírjukat a turjai községháza trágyadombjában. A 
görbe kések olyan férfi  és nő áldozatáról is vannak adatok, akik keblük és egyéb testrészeik 
ledarabolása következtében elvérezve haltak meg.36

Szenttamáson az „antifasiszta igazságszolgáltatás” sokszor névtelen vádlói magyar 
könyvekből37 és újságokból kivagdalt fényképek és írások, továbbá a személyi adatok és a 
tartózkodási hely feltüntetése mellett, ilyen „anyagi bizonyítékok” csatolásával támasztották 
alá vádjaikat, s feljelentésüket a községháza nagykapujára e célból kifüggesztett leveleslá-
dába dobták névtelenül.38 Egy ilyen alapossággal előkészített írásbeli vád – de legtöbbször 
a szóbeli is – egyenlő értékű volt egy jogerős halálos bírósági ítélettel. A szerb haragosok 

 33 A 38-as azonosítószámú tanú közlése.
 34 Hornyik Ilona közlése. A történetről említést tett Szép Imre turjai postás is.
 35 A Horthy Miklós által 1920-ban alapított Vitézi Rend tagjai közé 1941-től felvették a visszacsatolt Délvidéken élő, 

első világháborús érdemekkel rendelkező harcosokat. Kijelölt helységrészeken házhelyeket osztottak nekik, ahol 
így kialakult a Vitéztelep.

 36 Nacsa Gizella és mások közlése.
 37 A visszatért Délvidék, Délvidéki emlékkönyv, Délvidék hadtörténete, Magyar városok és a Frontharcos eszme szolgá-

latában című könyvekről és a Magyar Futár című lapról van szó, amelyek név szerint, gyakran arcképpel együtt 
közöltek adatokat olyan délvidéki személyekről, akik az első világháborúban érdemeket szereztek, vagy akik a két 
háború közötti időben kiemelkedő szerepet játszottak a délvidéki magyarság életében.

 38 Többek emlékezetének igazolására a szerző a Gavanski családnál egy ilyen könyvet talált, A magyar katona címűt 
(1942. évi kiadás), amelyből ki volt vágva szinte minden benne szereplő helybeli magyarnak a fényképe, s akiknek 
jó része ki lett végezve.
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így számoltak le azokkal a szerencsétlen magyarokkal és németekkel, akikkel bármilyen 
csekélységért perlekedésük támadt korábban.

Szinte minden alkalommal véres tragédiákba torkolló, halálosan komoly ítélkezési 
tragikomédiák játszódtak le azt követően, hogy a levelesládába süllyesztett névtelen vagy 
személyesen beterjesztett vádak nyomán előállítottak egy-egy személyt, vagy ha nem találták 
meg, hát feleségét vagy éppen családja valamelyik felnőttnek minősíthető tagját.

Felkutatásukat és előállításukat általában a személyes indíttatásból bosszúra szomjazó, 
feltüzelt tizenéves és idősebb szenttamási fi atalok, jó helyzetismerők vezetésével vidéki, 
ismeretlen fi atal fegyveres „partizánok” hajtották végre éjt nappallá téve. A rémülettől 
megbénult, legcsekélyebb ellenállási kísérletet sem tanúsító, csak ártatlanságuk igazában és 
Isten kegyelmében bízó magyarok és németek kezes bárányként engedelmeskedve mentek 
a szörnyű vég felé. Azzal ámították magukat, hogy csak kihallgatásra kísérik őket.

Az előállítások és a vallatások módszereinek ismeretében szólnunk kell még az antifasiszta 
vértörvényszékről és annak helyi bíráiról is. E sorok szerzőjének sokéves, állami szerveknél 
betöltött munkája során alkalma volt hosszasan elbeszélgetni olyan munkatársakkal és 
másokkal is, akiknek közeli hozzátartozója esett áldozatul a honvédek 1941. évi bevonu-
lásakor. Cvetnarov Danica 19 éves fejjel „vádlói, majd bírói” szerepben a halálos ítéleteket 

A honvédségi emlékkönyvekben talált fotó és adat kiollózva és a községháza panaszládájába 
dobva kész vádirat volt: „Bűnös a magyar, elő kell állítani és példásan, halállal büntetni!” 

(Balassa Tibor felvétele a szerző gyűjteményéből)
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kimondó vértörvényszék tagja volt. A már említett bosszúálló szerb anya, Jelo Kurjački 
mellett egyik legbefolyásosabb ítélethirdető is. Arról is így lehetett értesülni, hogy két 
testvére 17 és 21 évesen, fegyverrel a kezében partizánokat vezetgetve járta sorra a magyar 
házakat, s a nekik tetsző dolgokat – pénzt, bőrtáskát, töltőtollat és egyebet – lelkiismeret-
furdalás nélkül magukkal vitték.39

E bírósági eljárásnak nevezett véres tragikomédia persze védőügyvédek és a vádolt sze-
mély védekezési lehetősége nélkül zajlott. Sok-sok feltüzelt vádoló hamis tanút hallgattak 
meg, akiktől még a becitált személy leköpésének vagy pofonütésének, megrugdalásának 
jogát sem tagadták meg a tragikomédia fegyveres irányítói. A meghallgatott tanúk egy 
része felkérésre cselekedett, egy részük Szenttamáson addig soha nem látott csőcselék volt, 
az ítélő bírák többsége pedig a háború alatti magyar uralom szerb áldozatai bosszúra szom-
jazó hozzátartozóinak köréből s egyéb, közismerten magyargyűlölő személyekből került 
ki. E testület elnöklője – több adatközlő szerint – egy abban az időben 30 év körüli szerb 
jogász, Gavanski Mileta volt, akiről senki sem tudja adatközlőink közül, hogy lett volna a 
családjában 41-es, esetleg későbbi áldozat. Egyes tanúk állítása szerint egyik alkalommal 
kijelentette, hogy „minden egyes szenttamási szerb áldozatért legalább tíz itteni magyart 
meg kell ölni” és hogy „még a macskáikat is ki kell irtani, ne nyarvogjanak itt nekünk többé 
magyarul!”

Többek tanúsítása szerint, a tömegmészárlást túlélő szenttamási magyarságnak a csúrogi, 
zsablyai és mozsori magyarokéval azonos sorsot szántak falubeli szerb szomszédaik: a 
kiüldözést, deportálást és megsemmisítést. Épkézláb, életerős magyar férfi  a faluban nem 
maradt meg, de sok nő, sőt gyermek is az ismert négy nagy és hat kisebb vagy a számtalan 
eddig még ismeretlen helyen lévő tömegsír valamelyikében porlad. Sokan állítják, hogy a 
Bácsfeketehegy felé vezető út melletti akácosok alatti tömegsírokban nemcsak az Újvidékről 
odaszállított áldozatok, hanem szenttamásiak is nyugszanak.

Az ismert négy nagy és hat kisebb tömegsír a mai magyar temető kerítésén belüli, fával 
beültetett rész, és az ezzel egy vonalban később felépített ravatalozó és az azt övező lebetono-
zott terület alatt van. Egykor ezt a területet a szerb pravoszláv temető árkának nevezték, s az 
első háború utáni időszakban lett a szomszédos magyar temetővel egybekerítve, s építették 
rá később a közös községi ravatalozót. Egybehangzó vallomások tanúsága szerint a nagyobb 
tömegsírok kb. 150-200, a kisebbek 10-15 ember holttestét rejthetik. Ezek szerint legalább 
1000, s legfeljebb 1300 személy, elsősorban magyar, esetleg valamennyi német nyugszik ott, 
a mai napig még mindig jeltelen tömegsírban.

Kortárs szenttamási magyarok azt is tudni vélik, hogy az itt folytatott embervadászat 
tetőfokának idején érkezett Szenttamásra szűkebb törzskarával a frontvonalra igyekvő 
Tolbuhin, a neves szovjet marsall, és „fölfi gyelt a nyöszörgő, véres, még mozgó hústömeg-
gé vert emberekre lenn a községháza pincéjében, s rendelte el azonnali hatállyal a helybeli 
szerbek tobzódásának beszüntetését.40

 39 Csizmárné Schreck Erzsébet, Szépné Simonyik Ilona, Tancsikné Móricz Eszter és mások közlése.
 40 K. Antal és Koller István emlékezete.
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Süge Pál szenttamási menekült jegyzőkönyvbe foglalt vallomása 
Klagenfurtban 1952. július 28-án (A szerző gyűjteményéből)
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Akiket ezután állítottak elő, azok már, bármi lett légyen is ellenük a vád, emberkínzásnak 
is beillő veréssel, egy nyakukba varrt koncepciós bírósági színjáték során kirótt több-keve-
sebb évi börtönbüntetéssel, de a „felszabadulást” túlélték. Így maradtak meg Muhi István, 
Greilach János, Tiszta István, Vörös Károly, Csúzdi István, Modry Károly és mások.

Az éjjel-nappal hallatszó fegyverropogás, káromkodások, ütlegelések bufogása, jajgatá-
sok, könyörgések, fohászok az ablakok alatt elhaladó, tömegsírok felé hajtott szerencsétlen 
áldozatok ajkáról, másnap megtalált, udvarokba dobott, utcán, temetőárokban elszórt ru-
hadarabok, a római katolikus plébániával szembeni iskola falánál történt, nagymise utánra 
időzített nyilvános kivégzések s nem utolsósorban a reggelre eltűnt szomszéd vagy rokon 
családok és újabbnál újabb friss tömegsírok megdönthetetlen bizonyítékokat szolgáltattak 
arról, hogy mi is megy végbe, de a felismert ruhadarabok arról is, hogy az elhurcoltak közül 
kit nem szabad többé hazavárni. Mind e szörnyűségek, és a „jóakaró szerb szomszédok” által 
kiszivárogtatott, rémesebbnél rémesebb jövőkép és sokatmondó sejtetések az itt maradás és 
megmaradás esélytelenségére még a legedzettebb idegzetű emberek biztonságérzetét is meg-
ingatták, s a körülöttük esztelenül kaszáló halál leheletét érezve bőrükön, életük munkájának 
minden gyümölcsét, egész vagyonkájukat hátrahagyva, tömegesen fejveszetten menekülni 
kezdtek a biztosnak tűnő, kegyetlen kínhalál elől a bizonytalanságba. Szenttamáson több 

A szenttamási ravatalozó alapozásakor kiásott emberi koponya, amelyen jól kivehető 
a bezúzott halánték és a kivert négy metszőfog (A 44-es kódszámmal jelzett tanú felvétele 

a szerző gyűjteményéből)
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olyan esetről tudnak a kortársak, hogy a rémülettől szinte tébolyult szülők (Andróczky, 
Odry, Vörös és mások) nemcsak minden vagyonukat, de rokonaiknál vagy nagyszüleiknél 
tartózkodó kiskorú gyermekeiket is hátrahagyva menekültek el szinte egy szál ruhában.

A szinte kéjelgéssel végrehajtott tömeges emberkínzás és rablógyilkosság bűnét tetézte 
még, hogy elkövetőik e rémtetteiket holmi „igazságtétel” címén a kommunista rémuralom 
„katonai közigazgatásának” nyílt ösztönzésével és fegyveres támogatásával, „népfelszabadító 
hősökként” követték el. Tizedelve a teljesen ártatlan, jóindulatú, fegyvertelen és védtelen, 
ellenállást egyáltalán nem tanúsító őshonos magyar és német lakosságot. S ártatlan áldoza-
taik megfélemlített hozzátartozóit, gyermekeit mindezek felett még hat évtizeden keresztül 
arra kényszerítették, hogy felszabadítókként tiszteljék őket.

Magyarok és svábok vesszőfutása

A BÁCSALMÁSI TESTVÉREK

1944 őszén és 1945 első felében valóságos népvándorlást váltott ki Szenttamáson a véreng-
zés. Népvándorlás, mégpedig a javából, méghozzá két irányba. Az itthoniak Szenttamásról 
Magyarország felé, főleg Bácsalmásra és környékére igyekeztek. Özönlött észak felé a halálra 
keresettek és a halálra rémítettek hada. Főleg éjjel mentek. Lopakodva, mint a tolvajok, 
gyalog. Nappal a nedves, latyakos, határbéli szárkúpokban, talpon álló kukoricásokban 
remegve bújtak el a Bácskán akkor keresztül-kasul cirkáló, hozzájuk hasonló űzött vadakat 
felhajtó fegyveres fi atal szerbek vizsla tekintete elől. Vajon minden Szenttamásról elinduló 
menekült megérkezett-e az általa biztonságosnak remélt helyre? Hányan lehetnek, és kik? 
Melyik település dögtemetőiben nyugszanak szerte a Bácskában közülük azok, akiket út-
közben az embervadászok mégis elkaptak? Kérdések, melyekre talán sose lesz válasz.

Vissza Szenttamásra végleg csak két házaspár tért az akkor innen elmenekült magya-
rok közül. Az egyik elég rövid időn belül, amint a gyilkos őrület megszűnt, s még mielőtt 
számba vették és lefoglalták volna minden elmenekültnek a vagyonát, s így sem nekik, sem 
a gyerekeikkel együtt elhagyott vagyonuknak nem lett bántódása. A másik, Andróczky 
Pál és neje viszont két évtizedes távollét után. A távozásukat követően elkobzott tetemes 
vagyonukból, birtokukból annak ellenére, hogy földművesek, s hogy Tito hatóságai bűnte-
lennek nyilvánították őket, és megadták nekik a visszatelepedési engedélyt meg a jugoszláv 
állampolgárságot is, csak családi házukat vehették jogos tulajdonukba, azt is csak azért, mert 
itthon hagyott három – időközben felnőtté lett – gyermekük a házat folyamatosan lakta.

Tanúk41 állítják, hogy Bácsalmáson minden áldott nap reggel hét és kilenc óra között 
hírpiac volt, ahol az otthonaikat és vagyonukat elhagyó, észak felé menekülő magyarok 
cserélték ki híreiket a dél felé, hazafelé igyekvő, a honvédség soraiból vagy éppen a hadifog-
ságból megszökött szenttamási magyarokkal. Az átélt borzalmaktól, a rémület béklyóitól 
apátiába süllyedt, hazulról elüldözött embereket a sors iróniájának megfelelően vagy felrázó 
örömhírek keltették ismét életkedvre azáltal, hogy a hazaigyekvő ismerősöktől életjelet 

 41 Muhi István, Szép I. Imre, Zókiné Tojzán Etelka és mások közlése.
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kaptak a honvédséghez bevonult hozzátartozóikról, esetleg találkozhattak is velük a haza-
felé törekvők között, vagy még mélyebbre, a feneketlen reménytelenségbe taglózta le őket 
szeretteik esetleges halálhíre. A hazafelé igyekvők itt értesültek az otthoni eseményekről. Itt 
tudták meg, hogy otthon maradt szeretteik közül életben van-e mindenki, s ha nem, kijüket 
és mikor hurcolták halálba a „felszabadítók”, s néha arról is, hogy milyen megaláztatások 
és kínszenvedések között fejezték be életüket. Sok-sok hazaigyekvő itt értesült arról, hogy 
odahaza halálra keresik, s alig várják hazaérkezésüket, hogy végezhessenek velük. Ennek 
következtében számosan elálltak a hazatérés gondolatától, inkább vállalták a hontalanságot, 
mint a halált.

Szinte elviselhetetlen súllyal nehezedett a Bácsalmáson és környékén kuncsorgó szent-
tamásiakra a hazamenni vagy ottmaradni kérdése. Főleg a hazafelé igyekvők lelki vívódása 
volt rettenetes. Választaniuk kellett a két rossz között: nem térni vissza a szeretett család, 
feleség, apró gyerekek körébe, a szülői ház melegébe és védelmébe, vagy hazaindulni, koc-
káztatni az életüket.

Nagyon sok olyan asszony és gyermek maradt akkor Szenttamáson férj, illetve apa 
nélkül, akiknek férje, apja élt ugyan jó száz kilométerrel odább, de soha többé nem merte 
szülőföldjére tenni a lábát, mert „kiszolgálta Horthy fasisztáit” azzal, hogy küldönci, mező-
őri, postás vagy más állás betöltését vállalta, ne adj’ isten, nemzetőrséget. (Nesebik István, 
Pulai Ferenc, Simonyik István és sokan mások.) Nem szólva azokról, akik fölültek a nyilas 
propagandának, s beléptek a nincstelen magyar családoknak földet ígérő Nyilaskeresztes 
Pártba. Számosan voltak azok a családjukat az életüknél is jobban féltő férjek, apák, akik 
félelmüket legyűrve a határozott fi gyelmeztetések ellenére is hazatértek, s bizony életükkel, 
jobb esetben nyomorékká veretéssel vagy hosszabb-rövidebb börtönbüntetéssel fi zettek 
szoros kötődésükért az otthonhoz és a családhoz, s hitükért, hogy a bűntelen, ártatlan 
embereket nem bántják. Szenttamáson 1944 őszén és 1945 elején nem a bűnöket, hanem 
a másságot büntették botozással, halállal.

Sajnos teljesen ismeretlen és szinte felderíthetetlen azoknak a szenttamási férfi aknak, 
magyaroknak és németeknek a száma, főként pedig a kiléte, akik ártatlanságuk tudatában 
az emberi értelembe vetett hit és jó szerencséjük reményében elindultak ugyan haza Bácsal-
másról, de soha nem érkezhettek meg, mert balszerencséjük a fejvadász „felszabadítókéval” 
keresztezte útjukat.

Népes volt akkor Bácsalmáson az ideiglenesen vagy tartósan letelepedett szenttamási 
menekültek tábora. A későbbiek folyamán a hadifogságból hazatérők mondogatták gyak-
ran a negyvenes évek második felében és még azután is sokáig: „Fél Bácsalmás szenttamási 
menekültekből áll.” „Az odamenekült és átmaradt szenttamásiakkal Bácsalmás lakossága 
a háború után megduplázódott.” Tegyük hozzá utólag: erőszakkal szétszaggatott családok 
töredékei révén, akik egy életen át, mind a mai napig érzelmeik és emlékeik számtalan 
szálával kötődnek egymáshoz.

Testvérváros lett akkor e két település, minden formaság, szándéknyilatkozatok ünne-
pélyes aláírása nélkül is, a szó legszorosabb értelmében, vérségi alapon. Testvérváros lett, 
mert a Szenttamáson maradt vagy fogva is tartott magyarok egy apától, anyától született 
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testvérei menekültek át vagy maradtak ott Bácsalmáson, ott leltek menedéket a rájuk lesel-
kedő halál elől. Sokan itt, Szenttamáson még ma is hálával az ajkukon emlegetik az ottani 
lakosokat, szeretteik befogadóit. Testvérváros lett azért is, mert félárvaságra jutott idevalósi 
gyerekeknek Bácsalmáson és környékén maradt édesapjuktól odaát, új családjával testvéreik 
születtek. Mert minden borzalom és katasztrófa elmúlásával új életforma és rend keletkezik, 
a természet rendje és törvényei úgy diktálják, hogy az életnek mennie kell tovább.

Szenttamáson eközben a tömegmészárlással és rablógyilkosságokkal végrehajtott „igazság-
tétel körül elfoglalt” helybéli szerbek teljesen megfeledkeztek az őszi terménybetakarításról. 
A könnyű zsákmányszerzés valamennyi lehetőségének kimerítését követően, mivel a ha-
sonló munkákat korábban csekély bérért a föld nélküli magyar felnőttek, jobbára férfi ak 
végezték el, s most, hogy ezeket kiiktatták, úgy oldották meg e gondjukat, hogy fegyveres 
partizánjaikkal összetereltették a faluban maradt magyar asszonyokat és tizenéves fi ú- és 
lánygyerekeket, s embertelen bánásmód, silány vagy semminemű élelmezés és rendszeresen 
alkalmazott brutális erőszak közepette őket kényszerítették, teljesen térítmény nélkül, az 
őszi munka elvégzésére. Nem csupán a saját, hanem a gazdátlanul maradt területekről is saját 
góréikba hordatták be a termést. A kényszermunkára befogott szerencsétlen asszonyokat 
és sihedereket meg lányokat sárban, vízben gyalog terelték a több kilométer távolságra levő 
földekre a lóhátas fegyveresek kezükben korbáccsal, amely gyakran lesújtott, és nem csak a 
lóra. A gyűjtőközpont a községháza udvarán volt. Amikor kitelt az egyes szerb gazdák által 
igényelt létszámú csoport, fehér karszalaggal jelölték meg őket. A fegyveres kíséretet főleg 
ismeretlen, vidéki partizánok képezték, akik a munka teljes befejezéséig felügyeltek a rájuk 
bízottakra, s oly lelkiismeretesen őrizték őket, mint általában a hadifoglyokat és a rabokat 
szokás. Sótlan, moslékszerű kukoricakásán dolgoztatták őket. Istálló, fészer volt a szálláshely, 
ahol szalmán pihenték ki napi fáradalmaikat. A bajt tetézte, hogy őreik kénye-kedvének 
voltak kitéve heteken át. Néhány olyan esetről is tud a népi emlékezet, hogy e rabszolgaként 
kezelt asszonyok, lányok egyikéért-másikáért fogatos kocsival jöttek ki a faluból, s vitték el 
úgy, hogy soha többé nem hallott senki sorsuk további alakulásáról.42

Hóhéraink magasztalása

A délvidéki magyarság és németség elleni népirtás és a tömeges száműzés után, mint máshol 
a Délvidéken, Szenttamáson is tiltott volt annak szóba hozása. Töretlen ütemben folyt 
azonban tovább az elnemzetietlenítés, a kulturális etnocídium, a másság irtása, immár nem 
fi zikai, hanem pszichológiai eszközökkel. Azóta is hangoztatják és velünk is ismételtetnék 
a délszláv népek, közöttük a szerbek nagylelkűségét és vendégszeretetét, a kisebbségeknek 
– köztük a magyaroknak is – szavatolt legmesszemenőbb jogokat megjegyezve eközben, 
hogy nem vagyunk mindig lojálisak a közismerten vendégszerető államalkotó nép iránt. 
Szüntelenül halljuk, és csak azt halljuk, hogy Szenttamáson milyen töméntelen sok áldozata 
volt a szerbeknek. Ők mindannyian „a magyar fasizmus ártatlan szerb áldozatai”, holott, 

 42 A 18-as, 22-es és 41-es azonosítószámú tanúk, továbbá Csizmárné Schreck Erzsébet, Fullajtár Vince, Szépné 
Simonyik Ilona, Tancsikné Móricz Eszter és mások közlése.
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mint láttuk, fegyverrel támadtak a menetelő harci egységekre.43 Az emlékükre rendezett 
mementók meglehetősen eltorzított adatokat terjesztenek,44 s nemzeti hősként tiszteltetik 
velünk is azokat a szerb és más partizánokat, akik 1944 őszétől 1945 tavaszáig végbevitték 
közöttünk a tömegmészárlást.

A magyartalanítás tehát egészen napjainkig tovább folyik.
Már a titói korszakban megszüntették az önálló magyar intézményeket, és vegyeseket 

hoztak létre helyettük, természetesen szerb igazgatás és vezetés alatt. Így lett a magyar 
tannyelvű iskolából vegyes. A magyar művelődési egyesület is egyesült a szerbbel, s ott 
már csak magyar szakosztály lehetett, amelyet aztán már nem volt nehéz szétzülleszteni. 
Ezt követően már könnyen ki lehetett sajátítani a magyar szervezetek vagyonát is, azokat 
ugyanis a fuzionáló intézmények és szervezetek „önként” vitték be a közösbe. A Dózsa 
György Magyar Művelődési Egyesület így lett minden vagyonával, könyvtárával, díszlete-
ivel stb. a Petar Drapšin Művelődési Ház magyar szakosztálya, a színmagyar Arany János 
Általános Iskola pedig a vegyes tannyelvű Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolának a 
magyar tagozata, s már ennek tulajdonaként lett az egykori – magyar iskolának „ajándé-
kozott” – zárdaépület lebontva. Apránként, szinte észrevétlenül került felszámolásra több 
nem szerb nemzeti és vallási jellegű intézmény és létesítmény is, mint például egy római 
katolikus magyar és több más, zömével szintén magyar, de elvétve német és más nemzetiségi 
(német és zsidó) temető, melyekben ma is élő szenttamásiak családtagjai vannak eltemetve, 
akik fölé örök nyugvóhelyük felforgatásával – mert házhelyeknek lettek eladva – szabadon 
épülhettek szennygödrök, trágyadombok és egyebek. Bezzeg a már vagy száz, sőt több éve 
nem használt régi tuki45 pravoszláv szerb temetőt, ahol már senki a helybeliek közül nem 
tartotta számon távoli őse sírhelyét, csak olyan feltételek mellett engedték hasznosítani, 
ha azzal nem háborgatják meg az ősök nyugalmát. Így lett a régi szerb temetőből városi 
faiskola és virágkertészet. A cél tehát hosszú távú, átlátszó, világos és érthető is: nemcsak a 
magyarságot kell beolvasztani, asszimilálni, hanem kulturális és egyéb hagyatékát is fel kell 
számolni, hogy ne emlékeztessen itt semmi az egykori magyar múltra. Ezt a pusztítást, ami 
itt végre lett hajtva az utóbbi majdnem egy évszázad folyamán, a magyar nem tette meg a 
vele együtt élő nemzetiségekkel ezer év alatt. Mégis jobb így, megalázottan is magyarnak 
lenni, mert ez azt is jelenti, embernek lenni. Ahogy már Tamási Áron is megfogalmazta: 
„Aki embernek hitvány, az magyarnak is alkalmatlan!”

Szenttamáson, akárcsak szerte a magyar nyelvterület déli végein, mind e borzalmak, 
kegyetlen emberi sorsok már jó hat évtizede várják feltárásukat, de megtörténésüket éppen 
ennyi ideje kitartóan tagadják a jugoszláv, majd a szerb politikai hatalmasságok úgy, mint e 

 43 Érdemes megjegyezni, Aleksandar Kasaš a feltűnően sok adatot tartalmazó Mađari u Vojvodini 1941–1946 
[Magyarok a Vajdaságban 1941–1946] című munkájában nem foglalkozik a honvédek bevonulásakor lezajlott 
szenttamási lövöldözéssel és áldozataival (Kasaš 1996).

 44 A részrehajlásoktól, túlzásoktól és hamisításoktól terhes Zločini okupatora u Vojvodini 1941–1944 című kiadvány 
(Zločini… 1946) név szerint felsorolja mindazokat a szenttamási szerbeket, akik a jelzett időszakban a magyar 
honvédség és hatóságok intézkedései miatt életüket vesztették. Közéjük sorol azonban magyarokat és zsidókat is, 
továbbá a honvéd sorkatonaként fronton elesett szerbeket, és így kerekedik ki a számuk 190-re.

 45 Tuk ’városrész Szenttamáson’.
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nemzet történészei. Sőt súlyos szankciókkal járó tiltás van érvényben arra való csökönyös 
hivatkozással, hogy a magyar fasiszta terrornak szerb, zsidó és más áldozatai emlékét gyalázná 
egy közös kegyeletadás „azok méltó módon megbüntetett hóhéraival” együtt. Rajtunk, ma-
gyarokon kívül pedig éppen ők tudják a legjobban, hogy 44-es magyar áldozataik legalább 
olyan ártatlanok, mint a 42-es hideg napokéi.

Hét évtizede már annak, hogy apáinkat, nagyapáinkat a vérbosszút szomjazó „felszabadí-
tók” dróthuzalokkal össze- és egymáshoz kötözve bűntelenül meghurcolták és tömegsírokba 
lőtték, vagy minden vagyonukból kiforgatva, egy szál ruhában földönfutóvá tették! Azért, 
hogy ezeket az ártatlan áldozatokat, de önmagunkat is megszabadítsuk, és az eseményeket 
feldolgozzuk, szabaduljunk a lelkünkbe beégetett indokolatlan bűntudattól, fel kell emelni 
szavunkat, tudtára kell adnunk országnak világnak, hogy nemcsak 1942-ben voltak hideg 
napok, hanem 44-ben is, s ez utóbbiak arányukban és kegyetlenségükben is sokszorosan 
felülmúlták az előbbit. Tudtára kell adnunk a világnak azt is, hogy fél évszázadon át belénk 
fojtották a fájdalmat, s megtagadták tőlünk még a kegyeletadás jogát is. Tudtára kell ad-
nunk a világnak azt is, hogy jogunk van méltó emlékművet állítani a jeltelenül domboruló 
tömegsírok, gyár- és pöcegödrök, út és temető melletti árkok, lövészárkok és dögtemetők 
mélye fölé, ahova megkínzott, majd legyilkolt ártatlan áldozataikat elrejtették, hogy gaz-

A háború utáni első egyházi és világi megemlékezés Szenttamáson 1995. november 2-án 
szakadó esőben az 1944-es mártírok emlékére állított, akkor még szerény fakeresztnél 

körülbelül 150 résztvevővel (Matuska Márton felvétele a szerző gyűjteményéből)
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tetteiknek a nyomát is eltüntessék. E tömegsírbűnjeleket is egyre tüntetgetik el: különféle 
létesítményeket, úttesteket, lebetonozott kocsiveszteglőket építenek, hogy a nyomuk se 
látsszék.

Nekünk, délvidéki magyaroknak nem csupán a kivégzettek a nélkülözött nemzettársaink, 
hanem mindazok az özvegyek és árvák is ártatlan áldozataink, akikhez a férjek, családapák, 
nem jöhettek haza, mert szerb szomszédjaik halálra keresték őket. De azok a szenttamási 
– általában értelmiségi vagy vagyonosabb – magyarok is, akiket, hogy vagyonukhoz hoz-
zájussanak, megfélemlítve vagy félholtra verve elűztek, illetve kitoloncoltak az országból, 
sebtében összecsomagolt batyuval, sok esetben csak egy szál ruhában, s akikről soha többé 
senki emberfi a nem hallott hírt vagy életjelet régi környezetükben. Áldozatok még azok a 
Petőfi  brigádba „önkéntesnek” elhurcolt 16 és 18 éves, alig pelyhedző állú magyar gyerekek 
is, akikkel rongyos civil ruháikban, bocskoraikban fegyvertelenül rohamoztatták meg akna-
mezőkön keresztül a német állásokat, hogy az utánuk jövőknek megnyissák az aknazárat.

„…egy legázolt néphez tartozom”

Máig homály fedi, Tito fegyveres egységei közül melyek vettek részt a szenttamási magyarok 
és németek elleni vérengzésben. Tudjuk, társultak hozzájuk a helybeli szerbek. Közülük 
csak kevesen tartották magukat távol, még kevesebben ellenezték, nyilvánosan senki. Arról 
is vannak adatok, hogy cigányok csoportjait is bevonták. Ugyanígy rejtély még ma is, mit 
tartalmaznak a korabeli dokumentumok. Ezek hiányában viszont nem ismerhetjük sem a 
népirtás politikai indíttatását, sem jogi megindokolását – ha ilyen egyáltalán van –, sem az 
eljárások levezetését. Hivatalos okmányokra nem támaszkodhatunk tehát, amikor megkísé-
reljük feltárni az elkövetők nevét. Ugyanez a gond a legyilkoltak és az elűzöttek személyének 
azonosításával, de még a pontos számával is. Szinte minden fontos adatot a véges emberi 
emlékezetből kell kiásni, amelyet több mint fél évszázadon át bénított a testünket-lelkün-
ket terhelő, hallgatást parancsoló ránk szabott átok. Az ártatlanul homlokunkra – még 
később, a ma megszületett gyermekeink homlokára is – beégetett kollektív bűnösség átka. 
Az ártatlan magyar áldozatok kínjairól, magas erkölcsiségre valló, felemelően példaértékű, 
önmérséklő magatartásáról, mártírjaink hozzátartozóinak némaságáról, a biztos haláltól 
csodával határos módon és körülmények között megmenekült néhány túlélő szemtanú nem 
beszélt, mert nem beszélhetett. Nem beszélhetett, mert aki megszólalt, örökre elnémul-
hatott. Mint a tömegmészárlást megleső, és később megszólaló, az események idején 8-10 
éves, a temetősoron lakó ártatlan kislány. Nem beszélhetett, de nem is felejtett.

A népirtás heteit, hónapjait követően Szenttamáson, egy kivételtől, a koncepciós perben 
hamis tanúvallomások alapján halálra ítélt és nyilvánosan kivégzett 44 éves Andróczky 
Aladárétól eltekintve, a kivégzettek tisztességes eltemetését nem engedélyezte a hatóság. 
Az ő koncepciós perben meghozott halálos ítéletét és nyilvános kivégzésének hírét plaká-
tokon hirdették ki.

A római katolikus parókiával szemben kiválasztott helyszínre fegyveresek igyekeztek a 
nagymiséről hazainduló magyarokból is növelni a nézőközönséget. A jogász végzettségű 
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földbirtokos, a szenttamási magyarság által megbecsült magyar kisebbségjogi harcos és elis-
mert politikai vezető az egyetlen szenttamási mártír, akinek tetemét, jó félnapi közszemlén 
tartás után, családja koporsóba tehette, és eltemettethette a római katolikus magyar teme-
tőben. Ő az egyetlen szenttamási mártír, akinek megjelölt sírhelye, sőt szerény síremléke 
is áll a temetőben.

A vérengzést követő titói korszak évtizedeiben a mindenható államvédelmi szervek, az 
Ozna és az Udba46 emberei és a mindenre kiterjedő fi gyelemmel vizslató titkosrendőrségi 
besúgók az „utcai titkárok” tartották rémületben még a legbátrabbakat is, hogy vigyázzanak 
a nyelvükre, ne legyen bátorsága senkinek még emlékezni sem a borzalmakra, nemhogy 
beszélni róluk. Közben rohamosan múlt az idő, fogytak a túlélők. Az adatgyűjtés idejére 
már alig maradtak, akiknek még közvetlen emlékeik vannak, és hitelesen tanúskodhatnak, 
mint túlélő kortársak.

A negyvennégyes-negyvenötös eseményekről a nyolcvanas évek második felében még 
egyetlen magyar nemzetiségű kommunista vezető politikus sem tudott, nem mert nyilat-
kozni.

A titói katonai közigazgatás első szenttamási székhelye, az ősi Dunđerski-ház. Ma bírósági 
épület (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)

 46 Ozna, azaz Népvédelmi Osztály (Odeljenje za zaštitu naroda). Udba, azaz Állambiztonsági Igazgatóság (Uprava 
državne bezbednosti). Mindkettő a titói Jugoszlávia titkosrendőrsége. Az előbbi a háború alatt, az utóbbi később 
játszotta ugyanazt a szerepet. Mint pl. Magyarországon Rákosi idejében az ÁVO és az ÁVH.
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Nem is akartak.47 A hatalomtartóktól szerzett politikai státusukat, főleg előjogaikat 
féltve a túlbuzgó, lojális vajdasági magyar politikai elit tagjai még az 1990-es évek elején, 
nyugdíjba vonulásuk után sem mertek a nyilvánosság elé állni és vallomást tenni. Személyes 
privilégiumaikat többre értékelték, mint az igazságot. Az egyik ilyen helybeli – a szerző 
által személyesen is ismert – örökös szenttamási vezető magyar kommunista káder, afeletti 
örömében, hogy egykori diáktársa, a történész egyetemi tanár, dr. Mészáros Sándor felkereste 
őt otthonában, nyugdíjasként már nyilatkozott ugyan, és elmondta a hatalom bizalmasaként 
szerzett ismereteit számos akkori ártatlan magyar áldozat nevének felsorolásával. Nem 
sokkal később azonban ő is megtiltotta a neve említését.48

Amikor 1990 tavaszán a frissen alakult, ma már történelminek nevezett VMDK – a 
vajdasági magyarok érdekvédelmi közössége – politikai követelésként megfogalmazta az 

A titói katonai közigazgatás második szenttamási székháza, az egykori gimnázium épülete. 
Ma üzletközpont (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)

 47 Ez alól is akadt azonban három-négy kivétel. Burány Nándor újságíró, Olajos Mihály tartományi szakszervezeti 
vezető és Fajka Nándor községi kommunista párttitkár. Valamennyien zentaiak. Burány 1968-ban kiadott egy 
kisregényt, amelyben elsősorban a zentai mészárlást taglalta. Olajos Mihály erről cikkezett a Magyar Szó napi-
lapban, amíg meg nem tiltották neki. Fajka Nándornak elrendelték, hogy indítson fegyelmi vizsgálatot Burány 
ellen, ő azonban ezt megtagadta mondván, ha valaki szerint Burány könyve hazug, azt írja meg, adja ki könyvben, 
tegyék a két írást mérlegre, s majd elválik, mi az igazság. Emiatt őt később hazug vádakkal csúfosan kibuktatták 
a hatalomból. Az előző kettőnek nem lett közvetlen baja, de örökre gyanúsakká váltak. Valamivel később, de még 
az 1990-es évek elején egy negyedik zentai politikus is megszólalt. Farkas Nándor más-más időben a Forum és az 
Újvidéki Rádió igazgatói tisztét, majd a Tartományi Képviselőház alelnöki posztját is betöltötte.

 48 Mészáros 1995, 164.
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igazságtételt, és a vajdasági, a szerb – s később a magyar – tudományos akadémiákhoz 
fordulva az igazság kiderítését követelte, akkor egész Szerbiában politikai vihar támadt, 
a megkeresett hazai tudományos intézmények részéről pedig mély hallgatás volt a válasz. 
A visszaállított vajdasági akadémia később egyetértett a VMDK akkori követelésével. Ezt 
követően 2000-ben a Vajdasági Tartományi Képviselőház úgynevezett Ankétbizottságot 
hozott létre annak kivizsgálására, hány áldozat esett a második világháború során a tarto-
mány területén. Az eredményt 2004 szeptemberében a Tartományi Képviselőházban tartott 
tudományos tanácskozáson tartott beszámolók könyvbe szerkesztésével részben közzétették. 
Kimaradt azonban belőle a magyarok számára fontos, a szervezőkre nézve pedig kínos 
rész, amely Matuska Mártonnak, a vérengzések kutatójának beszámolója egyik részében 
hangzott el. A szervezők szerint a tanácskozást teljes egészében hangszalagra rögzítették, 
ez a rész azonban a felvételről eltűnt.49

Éppen ezekből eredően van felbecsülhetetlen jelentősége annak a feltáró- és kutatómun-
kának, amit Matuska Márton publicista, majd dr. Mészáros Sándor történész, egyetemi tanár 
indítottak el a VMDK által felvetett kérdés nyilvánosságra hozatala után. S zárkóztak fel 
hozzájuk mások is a Délvidék számos településéről, így Szenttamásról a szerző is.

A titói katonai közigazgatás harmadik szenttamási székhelye, a községháza hírhedt, 
kínzókamráknak használt pincéivel (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)

 49 Matuska Márton szóbeli közlése.
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Tetteik igazolására és lelkiismeretük megnyugtatására a háború győztesei valamiféle 
igazságtételre és jogos bosszúra hivatkoznak az 1942-es dél-bácskai razziákért. Nem veszik 
azonban fi gyelembe, hogy a 42-es razzia felelőseit elsőként – Szombathelyi Ferenc vezérkari 
főnök utasítására – magyar hadbíróság vonta felelősségre. A negyvenkettes razzia szerb 
áldozatai hozzátartozóinak a magyar törvényhozó testület még a háború tartama alatt kár-
térítést szavazott meg, korunk Magyarországa pedig szinte napjainkig fi zeti a kártérítéseket 
a szerb áldozatok hozzátartozóinak. A felelősnek mondott magyar tiszteket a háború után 
kiadták Jugoszláviának, de már teljesen jogszerűtlenül, közéjük sorolták Szombathelyit is. 
A jugoszláv bíróság valamennyiüket súlyos büntetésre ítélte, legtöbbjüket halálbüntetéssel 
sújtotta, Szombathelyit is. Ezzel szemben az 1944–45-ben, az itteni magyarok és németek 
ellen elkövetett népirtás szerb bűnöseit nemhogy nem vonták felelősségre, de a szerb állam 
sohasem volt hajlandó foglalkozni a kérdéssel. Annak ellenére, hogy legtöbbjük már, Titóval 
az élen, a Mindenható színe előtt volt kénytelen elszámolni cselekedeteivel.

Mindenesetre jó fél évszázados hallgatás után a délvidéki magyarság végül is megelégelte 
a némaságot és a történelemhamisítást. Belátta, hogy saját pusztítóinak válik a cinkosává, 
ha nem szólal meg. Elérkezettnek látta az időt a kegyeletteljes megemlékezésekre. Temerin, 
Újvidék, Szabadka, Bajmok és Bezdán után Szenttamáson is egyházi és világi megemléke-
zéseken emlékbeszédek hangzottak el, gyertyák lángja lobbant fel a mártírjaink emlékére 
állított kereszteknél, emléktábláknál annak ellenére, hogy félhivatalos és magánszemélyek 
a szerb oldalon még mindig tiltakoznak, kétségbe vonják, vagy ha elismerik, minimalizál-
ják a genocídium tényét, s nem érzik még időszerűnek a tükörbe nézést, a nyílt és őszinte 
párbeszédet, a töredelmes beismerő vallomástételt. Mi végre nekibátorodva és tömegekbe 
szerveződve mind több helyen meggyászoljuk vértanúinkat abban a reményben, hogy végül 
is megtaláljuk a nyugalmat, megértést és megbékélést akár azoknak a leszármazottaival is, 
akik jó fél évszázaddal korábban késekkel, husángokkal és fegyverekkel támadtak életünkre, 
javainkra.50

A régóta óhajtott tökéletes megbékélés azonban egyre csak elmarad. A délvidéki, így a 
szenttamási magyarság is mind gyakrabban találja szembe magát a bajok egész olyan soro-
zatával, amelyek nem emészthetők meg. Ezek közül nem utolsó helyen kell megemlítenünk, 
hogy a legtöbb 1944–45-ös tömegsír helye még mindig jelöletlen. Így Szenttamáson is. 
Egyiket, egy német hadifogoly által megjelöltet, nemrégiben feltúrták, majd urbanizált 
szeméttelepet építettek rá. Mindezek és a tömegsírok fölé állított, de másnapra már kitépett 
keresztek, temető- és más kegyhelygyalázások sajnos még mindig nem utalnak a másik, a 

 50 2009. február 12-én három délvidéki magyar politikai párt, a VMDP, a VMSZ és a VMDK elnöke levélben for-
dult Boris Tadić államfőhöz, Slavica Đukić-Dejanović parlamenti elnökhöz és Mirko Cvetković kormányelnökhöz 
azt kérve tőlük, rendezzék ezt a nyomasztó ügyet az itteni magyar kisebbséggel és Magyarországgal. Érdemben 
egyikük sem válaszolt a megkeresésre. Végre 2009 szeptemberében Sólyom László magyar és Boris Tadić szerb 
államfő bejelentette, hogy a két állam tudományos akadémiája közös tényfeltáró bizottságot alakít. Erre másfél 
év múlva került sor. A bizottságban azóta már folyik a munka. A 2012-ben meghozott rehabilitációs törvény 
megszüntette a kollektív bűnösség elvét, de a vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvény továbbra is fenntartja 
azt. Előrelépésnek számít az ügyben az, hogy 2013 nyarán Csúrogon Tomislav Nikolić szerb és Áder János magyar 
köztársasági elnök főhajtással tisztelgett az ártatlan áldozatok előtt.
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bűnös fél megbékélési szándékára. Az illetékes szervek és az állami média állásfoglalása is 
több mint cinikus.

Amellett, hogy a provokáló történéseket a hivatali bürokrácia labirintusának útvesz-
tőibe irányítja, a nyilvános tájékoztatási eszközöket pedig megtévesztő vagy fokozottabb 
megfélemlítési hajszára uszítja mondván, hogy: „a magyar fasiszta tömeggyilkosok semmi-
képpen sem egyenlíthetők ki a szerb áldozataikkal.” A mi áldozatainkat nevezik fasisztának 
és tömeggyilkosnak.

Nem a régi sebek szükségtelen feltépéséről van szó, hanem arról, hogy e sebek mindmáig 
gyógyíthatatlanoknak bizonyultak. Létünk, megmaradásunk és tisztességünk szempont-
jából van szükség e fertőzött, felületesen behegedt sebek felnyitására és kimosására, mert 
csakis így gyógyulhatnak be végleg. Hogy már egyszer pontot tehessünk a feltárt igazság 
végére. Hogy szabadon, félelmektől és gátlásoktól mentesen róhassuk le kegyeletünket.

A szenttamási adatgyűjtés a kilencvenes évek derekán indult meg, s a korábban közzétett 
felhívásnak és a személyes felkéréseknek köszönhetően számos tanú járult hozzá a titok 
felfedéséhez azáltal, hogy segített nyilvánosságra hozni az általa ismert részleteket.

Könyvünket az áldozatok névsorával zárjuk. Nem állítjuk, hogy teljes, de nem is állhat 
messze attól annak ellenére, hogy – mint jeleztük – a hivatalos okiratokhoz nem juthattunk 
hozzá, emiatt az ismertté vált áldozatok személyi adatai is foghíjasak. Áldozataink adatait, 
főleg életkorukat elemezgetve elgondolkodik az ember, tényleg olyan kellemes élmény hábo-
rús győztesnek lenni? Kényünk-kedvünk szerint kiosztani a győztes igazságát? Akaratlanul 
is Áprily Lajos négysoros verse, A legyőzöttek strófája jut az ember eszébe.

Multunk gonosz volt, életünk pogány,
rabsors ma sorsunk, s mégsem átkozom:
jó, hogy nem ültem győztes-lakomán
s hogy egy legázolt néphez tartozom.
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Az 1944–45-ös szenttamási magyarirtás
a tények és adatok tükrében

Összefoglaló

VESZTESÉGÜNK SZÁMBAVÉTELE

1944 novembere végén enyhe fordulat lett észlelhető a hatalom viszonyulásában a magya-
rokkal szemben, s úgy tűnt, megszűnik a véres terror. Ennek első jele az ítélkezés nélküli, 
ellenőrizetlen tömegmészárlás leállítása volt, második pedig azoknak a kényszermunka-
táboroknak a kezdeti felszámolása, amelyekbe munkaképes magyarokat, főleg férfi akat és 
a fegyveres frontszolgálatot megtagadó fi atalokat hurcoltak el. Az már más kérdés, hogy a 
rendelet milyen mértékben lett végrehajtva, hogy a felszámolt táborok lakói hazakerültek-e 
vagy más gyűjtőtáborokba, esetleg őreik fegyverei által egy-egy tömegsírba a hazafelé vezető 
út valamelyik árkában.

Tény, hogy 1944. december 1-jén a katonai közigazgatás parancsnoksága olyan közle-
ményt adott ki, amelyben már hangoztatja: „A német és magyar községekben ezek lakóival 
szemben olyan incidensek történtek, amelyek károsak a jugoszláv külpolitikára.” Nagyon 
burkolt és ködösített formája volt ez a vérengzés közvetett el- és beismerésének a katonai 
törzskar részéről, amely nemcsak szította és támogatta a gyűlöletet, fosztogatást, erőszakot, 
rablógyilkosságokat, de fegyveres egységeivel végre is hajtotta az etnikai tisztogatás céljából 
szervezett népirtást.

Sok-sok egymásnak ellentmondó adat kering a magyarirtás méreteivel kapcsolatban mind 
az egész Délvidék, mind pedig Szenttamás viszonylatában. Mindszenty József magyar her-
cegprímás, bíboros, érsek valószínűleg korabeli egyházi információk alapján összegyűjtött, 
Gyöngyösi János háború utáni magyar külügyminiszternek megküldött adatai 45-50 000 
magyar polgári áldozatról tudósítanak a Délvidéken. Naplójában Illyés Gyula 1945. május 
27-én 30 000, június 5-én már 40 000 áldozatról szól. Cseres Tibor író Vérbosszú Bácskában 
című könyvében 35-40 000-re teszi áldozataink számát. Dr. Rétfalvy Tamás, az események 
Nyugatra emigrált kutatója elismerve a nagy távolság gátló körülményeit, legalább 21 000-
ben határozza meg a tömegmészárlások magyar áldozatait.

A belföldi, jugoszláviai adatok is nagyon különböznek egymástól mind a magyar 
kutatók, mind pedig a szerb forrásszövegek és adatok vonatkozásában. A fátum magyar 
kutatóinak eredményei között nincs jelentős különbség. Matuska Márton tanúfaggató 
újságíró 20-25 000-es becsült megállapításával a dokumentumfaggató dr. Mészáros Sándor 
történészre hivatkozik. Ez utóbbi viszont egykori Ozna-főtisztekre, főleg Svetozar Kostić 
Ćapo és Jovan Beljanski Lalo köntörfalazás nélküli szóbeli közlésére, miszerint a 44-es 
őszi hetek során kb. 20 000 magyart végeztek ki. Ezekkel szemben dr. Aleksandar Kasaš 
történész hozzávetőlegesen szólva 10 000 kivégzettről beszél könyvében, amelyben már 
szinte kínosan a szemet szemért, fogat fogért elv alapján jogos bosszúállásnak igyekszik 
beállítani a történteket a „szintén 10 000 körüli” (sic!) szerbért, amennyire „becsüli” az 
1942. évi razziák áldozatainak számát. Beismeri, hogy a kivégzések során voltak túlkapások, 
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melyek során ártatlan magyarok is a bosszú áldozatává estek. Könyve az első, eddig egyetlen 
átfogó elismerése és írott, szakmailag is méltatott, méghozzá szerb nyelvű dokumentuma 
a negyvennégyes délvidéki magyarirtásnak.

Szenttamás viszonylatában hasonlóképpen különböző és ellentmondó adatok állnak a 
kutató rendelkezésére az 1944–1945-ös ártatlan magyar polgári áldozatokra vonatkozólag. 
A már említett dr. Rétfalvy Tamás táblázatos kimutatásának 3000 áldozatával tömeges-
ségében Zombor és Csúrog után Szenttamás a harmadik helyen áll Újvidékkel. Süge Pali 
szenttamási menekült 1952-ben Klagenfurtban aláírt nyilatkozata szerint „nem kevesebb 
mint háromezer magyart megöltek, részben elhurcoltak”. Cseres Tibor író könyvében kb. 
2000-ben állapítja meg az 1944 őszén ártatlanul kivégzett szenttamási magyar polgári 
személyek számát. Ennél jóval óvatosabb dr. Mészáros Sándor, aki könyvében helybéliek 
állításaira alapozva 800 és 1000 közé teszi. Megemlíti viszont egy „50 éve lojális, nevét nem 
közlő magyar kommunista vezető káder” vallomását is, aki az áldozatok számát határozottan 
440-ben jelölte meg.

Számos más, e sorok írójának nyilatkozó tanú állítása szerint viszont arra a következ-
tetésre kell jutnunk, hogy a maga nemében minden eddig emlegetett szám megállhatja a 
helyét, kivéve a 440-et. A nyilatkozók zöme szintén 1000 körülire, néhányan pedig 1000 
és 1200 közé teszik az október–novemberi áldozatok számát. S ehhez adja még hozzá a 
honvédségtől megszökött és hazafelé igyekvő, útközben, a cirkáló fegyveres fejvadászok által 
elfogott és a helyszínen kivégzett férfi akat, akik száma akár pár száz is lehet. A kevésszámú 
hazatért dezertőrtársak gyér információi nem teszik lehetővé még csak a megközelítően 
pontos számuk meghatározását sem. Legtöbbjüknek a családja úgy tudja, a dobszóra vagy 
a SAS-behívó parancsára a honvédséghez bevonult hozzátartozóik többé nem adtak 
magukról életjelt. Három dolog történhetett velük. Az első, hogy honvédként elestek a 
harctéren. A második, hogy hadifogolyként, a szovjet táborok embertelen körülményei 
közepette vesztették életüket. A harmadik pedig, hogy katonaszökevényként hazafelé tartva 
partizánok fogták el és végezték ki őket.

Velük, valamint a polgári menekültek szekérkaravánútjain, ellenséges vadászrepülők 
golyószórós támadásai, illetve a lógósok rablóbandáinak rajtaütései nyomán elesettekkel 
és meggyilkoltakkal együtt a szenttamási polgári áldozatok száma valóban megközelítheti 
a 2000-et. Ha azonban ezekhez hozzáadjuk még a harctereken honvédként elesett, illetve 
hadifogolytáborokban tífuszban, fagyhalál vagy baleset következtében, illetve éhen meghalt 
honvédek számát is, akkor Szenttamásnak a második világháborús magyar embervesztesége 
akár a dr. Rétfalvy és mások által szintén emlegetett 3000 lelket is megközelítheti. Mind-
ezeken túl a magyar veszteségnél meg kell említeni azokat is, akik félelemből elmenekültek, 
továbbá az országból kitoloncoltakat, valamint azokat a honvédeket, akik a hadifogságból 
szabadulva vagy leszerelésük után nem mertek hazatérni.

A nem szerb szenttamási lakosság háborús veszteségeinek számbavételekor még valamit 
fi gyelembe kell venni. A magyarság által kevésbé nyilvántartott mintegy félezer eltüntetett 
és elűzött németet.
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Mindezek megállapításához a kutató gyűjtögethet adatokat, egyénenként összeírt nevek 
és családok egész sorával, a létszám azonban soha nem lehet teljes. És nem csupán a mind 
jobban halványuló emlékezet miatt. Még a népszámlálási statisztikai adatok összevetése, 
elemzése is legfeljebb csak közelebb hoz bennünket a valós számokhoz. Már csak azért is, 
mert mérhetetlen belső migráció is követte a népirtást. S nyilvánvaló volt a német kisebbség 
átömlése is a magyarba, hiszen sokan csak így menthették meg puszta életüket, családju-
kat, vagyonukat. A német átömlés mellett a haláltáborok szélnek eresztett Sajkás-vidéki 
magyar túlélői is jelentős számban kértek és kaptak menedéket szenttamási rokonaiknál, 
majd telepedtek le itt véglegesen is.

Bármilyen szemszögből és bármely módon számítgatjuk is, 1944 őszén és 1945 elején 
eltűnt Szenttamásról két és fél-háromezer magyar és majd félezer német személy. Ingóságukat 
az intézkedő szervek és a zsákmányra leső szerb szomszédok jórészt szétlopták, ingatlanjaik 
egy részét elbirtokolták, a többit elkobozták. Az említett két módon, a helybeli németség 
egy részének átömlésével és a Sajkás-vidéki falvakból elűzött magyarok betelepedésével 
valamint a hadifogságból szabadultak egy részének hazatérésével Szenttamás magyar lakos-
ságának háborús vesztesége mintegy 1000-1500 lélekkel mérséklődött ugyan, a nem szerb 
lakosság aránya azonban drasztikusan megcsappant. E változásnak tartós következményei 
napjainkban egyre jobban látszanak, s nem is csupán a lakosság számarányán, hanem a 
kisebbségek lelkében tapasztalható kóros elváltozásokban is.

Veszteséglistáink azonban még ezzel sem zárhatók le. Eddig ugyanis jórészt csupán a 
halálos áldozatokról szóltunk. Másfajtának, de mégis áldozatnak tekinthető az is, aki csak a 
vagyonát veszítette el. Az is, aki testi épségét. Az a család is, amely a kenyérkeresőjét, továbbá 
az árváikat egyedül felnevelő, özveggyé lett édesanyák, a szülők nélkül maradt gyermekek, 
a gyermekeiket elveszített szülők. És áldozatok még a kényszermunkatáborokba tereltek, 
a hírhedt Ozna-börtönökben a vallatásokban testileg és lelkileg megrokkantak.

A TÉRSÉG ETNIKAI ARCULATÁNAK ERŐSZAKOS ÁTALAKÍTÁSA

Kifi nomultabb formában, vértelen eszközökkel idestova már kilenc évtizede folyik Jugo-
szláviában, Szerbiában egy másik fajta etnikai tisztogatás is, melynek eredményeképpen 
a trianoni békediktátummal még jelentős létszámmal és százalékarányban, helyenként 
abszolút többségben itt élő nemzetek, magyarok, németek és mások kerültek szerb uralom 
alá. A trianoni, déli magyar határokon kívül rekedt magyarság esetében ez azt jelenti, hogy 
az elcsatoláskor még több mint félmillió lelket számláló magyar közösségből 40-50 000-re 
tehető a kivégzett és egyéb, a háborúban elveszett áldozatok száma, s vagy kétszer ennyire az 
elűzötteké, elmenekülteké, de jelentős a többségi szláv népességbe beolvadtak lélekszáma is.

Emellett a majdnem egy évszázad alatt állandó jelenség volt a szerb államnak, egyháznak 
és a szerb értelmiségnek az a törekvése, hogy Szerbia és Európa e jelentős gazdasági, társa-
dalmi és művelődési régiójában kulturális rombolást, a másság értékeitől való tisztogatást 
is végezzen. Főleg a magyar szellemi élet értékei, a magyar nyelvi, történelmi, vallási és 
egyéb kulturális hagyományok majd minden területének lassúbb vagy fokozottabb ütemű 
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teljes felszámolása céljából. E másságpusztító törekvések értelmében immár 90 éve minden 
magyar ittlétre utaló emlékművet, köztéri szobrot, létesítményt, épület- és helyiségdeko-
rációt, ritkábban templomokat (Csúrog, Mozsor), magyar és német temetőket, (Csúrog, 
Újverbász, Szenttamás stb.), intézményeket is folyamatosan felszámolnak.

A saját uralmát, birtoklási jogát féltékenyen őrző és a területvesztés fóbiájától meg-
szállott szerb hatalom úgymond „védelmébe vette a veszélyeztetett szerb népet”, mintha 
ez a veszély a vele élő nemzeti és vallási kisebbségek részéről kísértené. Valójában pedig a 
délvidéki magyarságnak van, hatványozottan is, félnivalója. A magyarság ugyancsak nemes 
nemzeti, vallási, kulturális és emberi érzelmeit, jogait és méltóságát ugyanis már majdnem 
egy évszázadon át naponként érik nemtelen, hátrányos és elmarasztaló megkülönböztetések, 
valós sérelmek, sőt esetenként brutális fi zikai atrocitások is.

Habár az önkényuralmi hatalom mindkét nép nemzeti érzelmeit csorbítgatva, egymás 
ellen uszítva játssza ki ezeket a nemzeti érzelmeket, mégis a kisebbségi magyar népcsoport 
ennek a súlyosabb kárvallottja. A többségi szerb társadalom vesztesége legfeljebb a demok-
rácia és a felhőtlen emberi szabadság lehet. A magyar népközösséget ezzel szemben és ezzel 
együtt puszta létében, megmaradásában is veszélyezteti az ilyen megosztásra és uszításra 
építkező hatalom.

A bolsevista sovinizmus immár klasszikus gyakorlata szerint a kisebbségek a fi gyelemel-
vonás és lekötés, az ellenségkép kialakításának a tárgyát képezik. S amikor az ilyen hatalom 

Tömegsírok az egykori fűrésztelep gödreiben. Ma lebetonozott és kiépített piactér 
Szenttamáson (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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a demokráciára sújt le, leginkább a kisebbségek érzik meg, mert ők felettébb alkalmasak a 
bűnbak szerepére. Még a szerb ellenzék is hajlandó elfogadni őket áldozati bárányokként, 
a szerb nemzetállam oltárán feláldozhatókként.

Megtévesztő és álnok cselekedet még a kisebbségi – magyar – nacionalizmust egy napon, 
egy súllyal emlegetni a többségi, szerb nacionalista szélsőségekkel. A kisebbségi magyar 
nacionalizmus alapjában véve védekező jellegű. Eleve hátrányosabb helyzetből védelmezi 
nemzeti önazonosságát a többségi szerb nemzetben mesterségesen szított és gerjesztett 
agresszív nacionalizmussal szemben. Ebbe a nacionalista, megosztó, egymás ellen uszító 
egységes szerb politikába illeszkedik be szervesen az etnikai tisztogatás különféle formái és 
módszerei alkalmazásának gyakorlata is. Mindig a farkas üvölti világgá sérelmét, miszerint 
áldozata, a tőle lejjebb iszogató bárány teszi zavarossá ivóvizét.

Szembetűnő a meredek arányeltolódás a szerbek térnyerése a velük egy térségben élő 
kisebbségekkel szemben. Az 1910-ben még nagy magyar többséggel rendelkező városoknak 
és falvaknak több mint a fele elvesztette magyar többségét. Szembetűnő intézkedések egész 
sora jellemzi a szerb hatóságoknak idestova kilenc évtizede tartó, jól átgondolt és megva-
lósított népességpolitikáját a Délvidéken s ezen beül a Bácskában, hogy lakossága etnikai 
arányát mesterségesen és gyorsan megváltoztathassa. Az elszerbesítési politikát bizonyítják 
a megváltozott nemzetiségi arányok. A kilenc évtizedes szerb uralom alatt a kezdetekben 
(1918) az összlakosság egyharmadát sem kitevő szerb etnikum a Délvidéken óriási arányú 
többségűre növekedett. A tervszerű magyartalanítás eredményeként azt látjuk, hogy 1971 
óta tízévenként 20 000-rel, az utóbbi harminc év alatt pedig 100 000-rel csökkent az itt 
élő magyarok száma. Naponként tíz emberrel. Kirajzolódott a nemzeti homogenizációs 
törekvés az egységes és egynemzeti szerb nemzetállam létrehozása céljából.

KITELEPÍTÉSI TÖREKVÉSEK A HÁBORÚ UTÁN

Elsőként a háború utáni határokon kívül rekedt, kisebbségi sorsba juttatott magyarság érez-
hette meg, hogy a fasizmus veresége nem a felszabadulás és demokratizálódás időszakát hozta 
el, hanem egy újabb, a fasizmussal egyenlő vagy még kegyetlenebb bolsevista terrort.

Az etnikailag tiszta, de legalább többségi szláv nemzetállam megteremtése céljából a 
vegyes lakosságú területek etnikumainak felszámolásával példát mutató Sztálin elképzeléseit 
és módszereit követték mindazok az úgynevezett utódállamok, amelyek magyar kisebbséget 
örököltek. A Délvidéken végrehajtott „megtorlások” több tízezer halálos áldozata és több 
százezer német és magyar polgári lakos erőszakos kitelepítése tanúsítja az új, „felszabadulás” 
utáni történelmi időszak borzalmait. Az ördögi kör végül is a Felvidéken folytatódott és 
zárult be a teljes ottani magyar népességet fenyegető nyílt, államilag, fegyveresen is támo-
gatott, beneši rendeletekkel szabályozott üldözésekkel ki- és széttelepítésekkel.

Szinte minden régióban teljesen azonos, csak szigorúsági fokozatai miatt néhol kevésbé, 
elviselhetőbb forgatókönyv szerint büntették az utódállamokban rekedt magyarságot a 
„háborús bűnösség” elvont erkölcsi indoklású és e népcsoport egészére kiterjesztett vádja 
alapján meghozott „kollektív bűnösség” ítéletével.
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A népirtásnak minősülő etnikai tisztogatást követte a kisebbségi magyar és német 
intézmények és kulturális, vallási meg egyéb hagyatékuk előbb szelektív, majd gyökeres 
felszámolása. Intézményei elkobozásával, iskolái bezárásával, állampolgári jogoktól való 
megfosztással, személyi vagyon elkobozásával, kényszeráttelepítésekkel és deportálásokkal 
a délvidéki magyar kisebbség olyan állandó létbizonytalanságba került, amilyenre Trianon 
után a magyar nemzeti kisebbségek életében még nem volt példa. A kivégzésekre összeterelt 
mártíroknak a meggyalázások és a kínzások után jeltelen tömegsírokban teljesedett be a 
sorsuk. Az éjszaka sötétjében, fegyverek kényszere alatt, egy szál ruhában kiűzöttek előbb 
haláltáborokban sínylődtek, majd ókori rabszolgapiacokat idéző módon áruba bocsátották 
őket. Módosabb szerb gazdák rabszolgáiként éhbérért váltották meg saját és családjuk puszta 
életét, miközben birtokos gazdáik fajtalankodásait is el kellett tűrniük. Vagy otthon lett 
tehát kiszolgáltatott rabszolga a magyar túlélő, vagy külföldön hontalan idegen.

ÁLLAMILAG JÓVÁHAGYOTT ÉS IRÁNYÍTOTT FOSZTOGATÁS

Az 1944. őszi népirtás eredményei a hatalmat ismét megkaparintó és azt fegyveres terrorral 
gyakorló szerb soviniszta-bolsevista körök vérszomját és kapzsiságát korántsem elégítették 
ki. Sőt! Az ellenállás teljes hiánya még csak ösztönözte a rabló hajlamú győztes csőcselék 
mind nagyobb méretű tombolását a kiszolgáltatott emberek megalázásában és a könnyű 
hadizsákmány megkaparintásában egyaránt.

Amikor már a párt és a hatóság által gerjesztett gyűlölet lángjai az egekbe csaptak, az 
ártatlan áldozatok száma több tízezerben, a megfélemlített, elűzött és kitoloncolt embereké 
pedig százezrekben volt mérhető, bizonyos felsőbb hatalmi szervek megelégelték a terrort  
attól való félelmükben, hogy túl nyilvánosan folyik a kivégzés, nem lehet majd eltitkolni. 
A Körzeti Hadbíróság Tanácsa, de egyes vezető Ozna-ügynökök szintén tettek jelentést 
a népőrség tagjainak és vezetőinek visszaéléseiről és brutalitásáról. 1944. december 1-jén 
a katonai közigazgatás parancsnoksága – amelyik a vérengzést addig fegyveresen, katonai 
egységeivel is tevőlegesen támogatta – rendeletileg betiltotta a győzelem mámorában 
megrészegült helyi szerb hatalmaskodók önkényeskedését, a kollektív bűnösség elve alapján 
törvényen kívül helyezettek szabad irtását, valamint a gátlástalan rablást és fosztogatást a 
német és magyar házaknál. Ivan Rukavina tábornok, a katonai közigazgatás egyszemélyi 
felelősségű parancsnoka adott ki ilyen értelmű szigorú rendeletet. Előtte azonban már 
alacsonyabb rangú szervek is megpróbálták útját állni a véres tobzódásnak és gátlástalan 
harácsolásnak. Egy héttel korábban az újvidéki helyőrség parancsnoksága is egy hasonlót 
adott ki hivatkozva egy magasabb rangú szerv még korábbi rendeletére. Más kérdés, hogy 
e rendeletnek még hosszú heteken át nem lehetett érvényt szerezni. Íme, az Újvidéken 
kiadott okmány magyarra fordított szövege:
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Újvidéki Helyőrség Parancsnoksága
(Katonai közigazgatási osztály)
Ügyszám: 1809/44
1944. november 23.
Újvidék
A Népőrség parancsnokságának
Újvidék

A Katonai Körzet B. és B1 általános ügyosztálya51 f. é. XI. 20-án 74. szám alatt parancs-
nokságunknak az alábbi tartalmú átiratot kézbesítette:

„A Kerületi Katonai Bíróság Tanácsa, valamint az Ozna bizalmasai naponta az eljárási 
szabálytalanságok egész soráról tájékoztatnak, amelyeket népőrségeink követnek el nép-
árulók, illetve olyan személyek letartóztatása és előállítása során, akiknek a vétkessége nincs 
még bebizonyítva. E tekintetben sok helységben egész sor szabálytalanságot követtek el. 
Sok esetben az őrök, de maguk a parancsnokok is saját szakállukra folytattak vizsgálatot, 
zaklatták a letartóztatottakat, illetéktelen személyeknek megengedték, hogy bejárjanak a 
börtönökbe, valamint azt is, hogy illetéktelen és felelőtlen személyek hadseregünk nevében 
letartóztatásokat végezzenek, és a rabokkal kegyetlenkedjenek. Ennek a legsürgősebben 
útját kell állniuk. Vonják felelősségre és adják át a Katonai Bíróságnak azt, aki felhatalmazás 
nélkül végzett letartóztatásokat és kegyetlenkedett a letartóztatottakkal. A jövőben az ilyen 
esetekért személyesen a helyőrség parancsnoka vagy a helység katonai állomásának parancs-
noka fog felelni. A népárulások ügyében a jövőben az Ozna szervei fogják a letartóztatásokat 
végezni, amelyeknek át kell adni minden erre vonatkozó dokumentumot. Bűnügyi és ma-
gánjogi ügyekben a népőrség fogja a letartóztatást végezni, amely kisebb szabálysértésekért 
tíznapi elzárásra ítélhet, minden más esetben továbbítani kell a vádanyagot a tanúkihallgatási 
anyaggal és hasonlókkal a Katonai Bíróság Kerületi Tanácsához, amely megtalálható minden 
körzetparancsnokság mellett.

Vizsgáljanak ki minden eddigi hatalmi visszaélést különösen éberen fi gyelve a protekci-
onizmusra és a korrupcióra, és jelentsék ezeket a Körzeti Katonai Bíróságnak.”

A fentieket tudomásulvétel és miheztartás végett küldjük. Minden, akár a legjelentékte-
lenebb esetről is jelentést kérünk parancsnokságunkhoz.

Halál a fasizmusra – szabadság a népnek!52

A parancsnokhelyettes I. segédje
[Pecsét és olvashatatlan aláírás]

 51 A katonai közigazgatás Bánságra és Bácskára, valamint a Drávaszögre (Baranya) terjedt ki, és két körzetre tago-
zódott. Egyikbe tartozott Baranya, a másikba pedig a Bánság és a Bácska. Ez utóbbit jelzik a levélben B.-vel és 
B1-gyel.

 52 A háború vége felé elterjedt, de a békésebb korszak harmadik évtizedében is használt jelmondat Jugoszláviában.
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Az ismét kisebbségbe került magyarság kálváriájának tehát egyelőre az ilyen szigorúnak 
mondható rendeletek nem jelentették a végét. Olvasván a szövegüket két határozott követ-
keztetésre jutottunk. Az egyik az, hogy a felelőtlenség tombolt az emberek letartóztatása 
közben. A másik pedig az, hogy erről a központi szerveknek tudomásuk volt.

Az új, titóista hatalom újabbnál újabb módozatait lelte meg az etnikai tisztogatásnak, 
mind pedig a magánvagyonnak – főleg a kisebbségi tulajdonban lévőnek – elbitorlására s 
az így, ebül szerzettnek a formai legalizálására. Etnikai tisztogatás és fosztogatás tehát ezt 
követően is volt, de már „törvényesített” keretek között és központi irányítással, illetve a 
hatalmi csúcs felügyelete alatt. Koncepciós perek tízezrei során még nagyon sok ember 
került bitóra vagy súlyos börtönbüntetésre és vagyona elvesztésére csak azért, mert más 
nyelven beszélt, másként vetett magára keresztet, vagy mert tetemesebb vagyona vagy 
kívánatosan szép felesége volt.

A vagyon akkora kihívás volt a győztesek számára, hogy érte akár saját fajtájukkal, nem-
zettársaikkal szemben is kíméletlenül léptek fel. Az összeférhetetlenség elvét alkalmazva 
kihirdették: nem élhetnek együtt a fasiszta németekkel és magyarokkal, de még a szláv népek 
megszállókat kiszolgáló tagjaival sem. Ez aztán lehetővé tette számukra az állampolgárság 
megtagadását és az országból való kitoloncolást, ami viszont minden esetben az érintettek 
vagyonának az elkobozásával járt. De koboztak el óriási vagyonokat olyanoktól is, akiket 
nem telepítettek ki az országból, hanem csak más helységbe üldöztek el.

Szenttamáson ezt úgy oldották meg, hogy a nagy háborús harácsolás – amikor bármelyik 
szerb bármit hazavihetett, ha az nem szerbé volt – végetérte után a bármilyen okból és módon 
elhagyott ingó és ingatlan vagyon összeírására bizottság alakult, s ez aztán együttműködve 
a „háborús bűnök és ezek elkövetői kivizsgálására és megállapítására”, továbbá a „megszál-
lókkal együttműködő és a jugoszláv állampolgárság felvételét elutasító kollaboránsok és 
kitelepítendő családok meghatározására” létesített bizottságokkal, az Ozna-val, a frissen 
létrehozott járási népbírósággal és egyéb „népfelszabadító” szervekkel, „jegyzőkönyvezte” 
a „bitang” vagyont. E bizottság nemcsak leltárba vette a népirtás áldozataivá lett, az elűzött 
vagy erőszakkal kitelepített magyarok és németek addig még szét nem lopott ingóságát, 
hanem az ingatlanok leltárba vétele után mindezt államosításra vagy az ország más része-
iből újabban betelepített „harcos kolonisták” megjutalmazására, illetve kártérítés céljaira 
ideiglenesen gyámsága alá is vonta.

Gyakran hallottuk, halljuk, hogy a világháborús borzalmak okozta emberveszteség 
jóvátehetetlen háborús bűn, s hogy a mérhetetlen anyagi károkat a háborúban vesztes 
ország köteles megtéríteni. Hallottuk, s néha még ma is halljuk, jóvátehetetlen bűnéért 
igazságos a német és a magyar nép kollektív bűnösségének (törvényen kívül helyezésének) 
megállapítása és kihirdetése, továbbá a háborút vesztett államok anyagi jóvátételi kötele-
zettségének megítélése, amelynek a magyar és a német állam teljes mértékben eleget is tett. 
Hallottuk és hallhatjuk még ma is, hogy a (nem éppen szabályos bírósági ítéletek nyomán 
vagy a nélkül) tömegesen kivégzett, megfélemlítésekkel elüldözött és erőszakkal kitoloncolt 
magyar állampolgárságú emberek (még a gyermekeik és meg nem született utódaik is) mind 
kegyetlen, vérengző háborús bűnösök vagy a megszállók kiszolgálói voltak, s hogy emiatt 
megérdemelték sorsukat, s temérdek vagyonuk kisajátítása is több mint jogos volt.
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Általános amnézia, emlékezetkiesés tapasztalható mindmáig a hatalomtartó szerb 
politikai elit, de szerb polgártársaink gondolkodásában is, ha ezeknek a dolgoknak az 
összessége kerül szóba, azaz ha egyáltalán hajlandók a földönfutóvá tett, szülőföldjükről, 
hajlékukból elüldözött magyarok és németek hátrahagyott és elkobozott ingó és ingatlan 
vagyonáról értekezni.

Tárgyalási készség ide vagy oda, tény, hogy több tízezer, szenttamási viszonylatban is 
2500-3000 magyarnak és majdnem félezer németnek foglalták le házát, kertjét, földbir-
tokát, tanyáját, üzletét, üzemét vagy éppen gyárát. Olyan emberekét, akik elmenekülésük, 
kitelepítésük vagy éppen tömeges lemészárlásuk pillanatában vagy azon túl is magyar ál-
lampolgárok voltak, és azok is maradtak, illetve akként lettek elveszejtve, s hogy a jugoszláv 
állam ezek vagyonából kártalanította harcosait ezek kolonizálása – betelepítése – után. Az 
így szerzett vagyonból bőven maradt még állami birtokok és üzemek létesítésére is.

Ismét „emlékezetkieséssel” állunk szemben, ha felvetődik a kérdés, mi lett a vesztes ma-
gyar és német állam terhére is megítélt háborús kártérítésekkel? Ha jól átgondoljuk, ezek 
az államok, illetve állampolgáraik kétszer fi zettek háborús kártérítést Titónak. Az egyik 
tehát – az ártatlan magyar állampolgárságú személyektől kisajátított vagyon – minden jog 
és erkölcs szerint visszajár a kárvallottaknak, illetve örököseiknek.

A népirtás jó másfél hónapnyi dandárját követően az új rendszer úgy rendelkezett, hogy 
az 1941 tavasza után Szenttamásra települt nem szerb lakosságot is kitelepítik a faluból, 
az itt élő németséggel és némely, erre kiválasztott magyar családdal együtt. Szenttamás 
magyarsága ekkor lett megfosztva másodszor értelmiségi rétegétől, ezúttal teljes alapos-
sággal. Mert a döntéshozó „népfelszabadító testület” ezeket az embereket – ha életben 
hagyta őket – mind a kitelepítendők kategóriájába sorolta. Orvosok, ügyvédek, tanárok, 
tanítók, magán- és állami tisztviselők, vállalkozók és jómódú birtokosok kerültek ekkor 
kitoloncolásra az országból úgy, hogy csak a magukra öltött ruháikat vihették magukkal. 
A többi vagyonukra a helyi hatalmasságok tették rá nem éppen tiszta kezüket minden 
ellenszolgáltatás, illetve elismervény nélkül. De az így összeharácsolt rengeteg vagyon sem 
volt elég Tito kommunistáinak. Ezt az első, majd a második földreform követte, amelynek 
során maximálta a magántulajdonban tartható földterületek határát.

A HÁBORÚ UTÁNI KOLONIZÁCIÓ

A második jugoszláv államalakulatot is a faji és vallási háború robbantotta szét, amely az elsőt 
is, mindjárt a legelső külső megpróbáltatás következményeként. A második széthulláshoz 
már külső megrázkódtatás sem kellett. Hogy mi is a gyökere és az oka a történteknek, azt 
az idősebb magyar korosztályok nagyon jól tudják. Tudják, de bölcsen hallgatnak, mert 
élettapasztalatuk, hogy a hallgatás lehet csak a túlélésük biztosítéka.

Az első világháborút lezáró trianoni békediktátummal elcsatolt vidéken az őshonos szerb 
lakosság létszáma nem érte el az összlakosság egyharmadát sem. Ennek megváltoztatására 
hozták-csalták be Sándor királyék a szerbeket tízezerszámra. Pénzt, házat, földet adtak 
nekik, csak jöjjenek. Új falvak sokaságát alapították. Csak néhányat említsünk Szenttamás 
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közelében: Mileševo, Dušanovo, Njegoševo, Sirig, Veternik. A szinte kizárólag magyar és 
német lakosságú Temerin déli végébe is színtiszta szerb kolóniát telepítettek. Hozták így 
be még a királyi Jugoszlávia idején az újonnan szerzett területekre a sok népet, elsősorban 
szerbeket. Főleg Boszniából, Kosovóból, de Likából és máshonnan is. Csak hogy ne érezze 
többségi fölényét az itteni őshonos bácskai, bánsági, baranyai és szerémségi magyar.

A második nagy háború után jött a második nagy telepítési hullám, amely már előz-
ményeivel és annak méreteivel is megdermesztett minket. Hiszen utána voltunk már a 
háborúnak és annak, hogy több tízezer ártatlan nemzettársunkat lemészárolták, megannyit 
megfélemlítettek, akik mindezek láttán mindenüket hátrahagyva, fejveszetten menekültek 
el az országból.

Tetézte félelmünket a majd 600 000 délvidéki német sorsa, akik közül 200 000 titokzatos 
módon nyomtalanul eltűnt, a többi pedig, ha nem fagyott meg vagy halt éhen a számukra 
létesített haláltáborokban, ki lett toloncolva az országból. Ezek és a hasonló sorsban része-

Az egyetlen 1944–45-ös szenttamási mártír, a koncepciós perben halálra ítélt 
és Szenttamáson nyilvánosan kivégzett Andróczky Aladár, akinek ismert az örök 

nyugvóhelye, mert gyilkosai kiadták családjának, hogy temesse el a római katolikus 
magyar temetőben (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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sített magyarok helyére, hátrahagyott házaiba, földjére, vagyonába telepítették aztán be 
a vagy kétszer annyi szerbiai, boszniai, kosovói és montenegrói „borac” (harcos) szerbet. 
Be a legyilkolt, kitoloncolt magyarok és németek vagyonába, sokszor még ki sem hűlt 
ágyába. Ez volt Tito, Ranković, Pijade, Đilas és más kommunista hatalmasságok „helyes” 
nemzetiségi politikája.

Hosszú, menetrend nélküli vasúti szerelvényekre szinte toloncolták fel az addig nyomorú-
ságos viskóikban, háziállataikkal együtt egy helyiségben élő, passzív balkáni vidékek szegény 
népességét. Szemük láttára perzselték fel elhagyott viskóikat, esetenként egész falvaikat, 
nehogy kísértésbe essenek a visszatérésre, és szállították fel őket a Bácskában, Bánságban, 
Szerémségben, Drávaszögben (Baranyában) kiürített sváb falvakba, magyar házakba, la-
kásokba. Összesen több mint félmillió embert. S elhitették velük, hogy ők a harcos hősök, 
akik úgy megverték az országukat itt bitorló svábokat és magyar kiszolgálóikat, hogy azok 
mindenüket hátrahagyva, fejvesztetten elmenekültek. S hogy ezt ősi jussként kapják az ősi 
délszláv földeken a népfelszabadító hatóságoktól, mert ez nekik jár.

Jó fél évszázaddal később, az 1990-es évektől ismétlődik ugyanez. Ismét találunk a Bal-
kánon mássággal megbélyegezhető, folytonos halálos fenyegetéssel elűzendő bűnbakokat, 
akiknek helyére, vagyonára ismét szerbek pályáznak. Úgy látják, ismét meg lehet ezt tenni, 
következmények nélkül, hiszen a világ az előző kettőt is szó nélkül hagyta. Nem egy vagy 
két szerb politikus vagy jobb-, illetve baloldali szervezet az oka itt mindennek, hanem 
Sándor király és holdudvara, Tito és ideológusai, Milošević és pribékjei. Mind a nagyszerb 
birodalomról álmodoztak, éppen úgy, mint mai utódaik, a különféle szerb demokraták, 
szocialisták, radikálisok és egyebek; legyenek azok kormányon vagy ellenzékben, e tekintet-
ben egységesek. Ugyanazt az álmot kergetik mindannyian: az etnikailag tiszta, nagy szerb 
birodalom megvalósítását. Albánok, magyarok és más zavaró kisebbségek nélkül.

Ha valaki venné magának a fáradságot és felmérné, hogy az elmúlt kilenc évtized alatt 
mi minden változott meg a délszláv államszövetséghez csatolt magyar Délvidék települése-
inek etnikai összetételében, megdöbbentő adatok és igazságok birtokába jutna. Láthatná, 
mi mindent elkövetett a mindenkori szerb hatalom e térség etnikai arányainak erőszakos 
megváltoztatása érdekében.

A mi bűnrészességünk a helyzet ilyetén alakulásában annyi, hogy nem vagyunk képesek 
megfogni egymás kezét, hogy ne hagyjuk el egymást valamelyikünk bántódása esetén, és 
hogy kimondjuk közösen a határozott „nem”-et. Ők pedig, amikor látták, hogy mi magunk 
teremtettük meg a hallgatás áttörhetetlen falát, még inkább felbátorodtak. S ha közülünk 
valaki mégis megtörte a csendet, hát fegyvert fogtak rá, vagy jó mélyre, a tömlöc fenekére 
zárták be.

Mi sajnos nagyon el vagyunk tévedve. Azt a hitet és meggyőződést ápolgattuk lelkünkben 
– mindegy, hogy tudatlanságból-e vagy szándékosan –, hogy ha elbuknak a kommunisták, 
s ha bejutunk az Európai Unióba, akkor minden korábbi bajunk rendbe jön. Megváltozik 
körülöttünk a világ és kivirul felettünk a demokrácia fénylő kék ege. Bűnbánóan a nyakunkba 
borulnak azok, akik majd egy évszázadon át nyomorgattak és irtottak bennünket, hogy ne 
maradjon egy szál magyar se itt, a déli végeken. Ez bizony nem lesz. A Felvidék és Erdély 
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magyarsága már benn van az Európai Unióban, az ottani magyarság helyzete azonban 
napjainkig továbbra is problémás.

A LÉLEKTANI HADVISELÉST, TERRORT IS MAGAS SZINTEN ŰZTÉK

A hallgatás törvénye a kommunista diktatúra idején még az emlékezés írmagját is meg-
próbálta kigyomlálni az emberek szívéből, lelkéből. A szenttamási magyarok különösen 
sokat szenvedtek a „felszabadító” Vörös Hadsereg elvadult katonáitól. Számos atrocitás, 
nemi és egyéb erőszak, néhány esetben gyilkosság is jelezte rablással színezett útvonalukat, 
portyázásaikat.

A magyar lakosság helyzete azonban a frontvonal áthaladásával, a szovjet katonaság 
elvonulása után még csak súlyosbodott. Tito katonai közigazgatásának fegyveresei már nem 
elégedtek meg egy-egy szemrevalóbb hölgy megerőszakolásával vagy néhány tetszetősebb 
óra vagy értéktárgy elrablásával, illetve a boroshordók és pálinkásdemizsonok megdézs-
málásával. Ők vért akartak látni, patakokban ömlő magyar vért, s helybéli nemzettársaik 
irányításával és asszisztálásával, szadista módon tettek is róla, hogy akaratuk megvalósuljon. 
Szinte nem maradt magyar család, amely ne gyászolt volna elhurcolt apát, fegyveresekkel 
előállíttatott fi út, eltűnt anyát és soha többé magáról életjelt nem adó leánytestvért. Már-
tírjaink emlékét aztán jó fél évszázadon át legfeljebb szívünkben őrizhettük meg. Nem volt 
egy ember, családtag vagy rokon, esetleg későbbi jövevény, aki következmények nélkül szóba 
merte hozni e meghurcolt és mártírrá tett emberek sorsát.

A frontvonal eltávolodását és a népirtás, az atrocitások lanyhulását követően sem áll-
hatott helyre az itthon maradt, a kisebbségi sorsot türelmesen és alázattal vállaló magyar-
ság testi-lelki nyugalma. Néhány év elteltével teljesen megszakadtak a délvidéki magyar 
emberek kapcsolatai nemcsak a kapitalista Nyugatra szakadt rokonokkal, de a szocialista 
„testvérországok”, így az anyaország, továbbá Csehszlovákia, Kárpát-Ukrajna és Románia 
magyarságával is. Ez az áldatlan állapot rettenetesen sújtotta az itt élő magyarságot, hiszen 
százezer- és milliószámra éltek magyarok ezekben az országokban, s tízezerszámra kerestek 
ott maguknak menedéket az innen elmenekült vagy kitoloncolt rokonok és barátok, kiknek 
sorsáról a beállt zárlat után és okán semmit sem, vagy csak szigorúan cenzúrázva lehetett 
valami keveset tudni. Külföldre szakadt véreinkről, sorsuk alakulásáról beszélni a fasiszta 
revansizmus, a sovinizmus vagy a kominformos kémkedés vádjának a kihívását jelentette 
magunk ellen, ha valamelyik „jóakarónk” révén az illetékesek fülébe jutott.

A kisebbségek nyitott kérdései szigorúan belügynek számítottak, s a szocialista inter-
nacionalizmus nevében uralkodó totális diktatúrák minden ettől eltérő óhajt elfojtottak 
asszimilációs politikájuk érvényesítése céljából. Minden magyar intézmény és szervezet 
munkáját beszüntették vagy folyamatos, jól szervezett sorvasztással leépítették. Szenttamá-
son jó példa erre a kálvária használatának vagy fél évszázados tilalma, enyészetre ítélése.

A szerb nemzeti felsőbbrendűség és a magyar alárendeltség szinte állandó hangsúlyozás-
ára elsődlegesen fi gyelmet fordító szerb uralkodó körök nemcsak ennek verbális hangozta-
tásával sulykolták bele a magyarságba, hogy ki az úr az országban, de tettleges formákban, 
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nyilvános megalázásokkal, csoportos fi zikai túlerővel elkövetett könnyebb vagy súlyosabb 
testi bántalmazásokkal, sőt koholt vádakra, rágalmazásokra épült jogi eljárásokban meg-
hozott elmarasztalásokkal, büntetésekkel is.

Egy önkormányzati alkalmazottakból összeverődött társaságban a társalgás egyik koro-
sodó, pár éve már nyugdíjas vendége – még nem ismerve meg e sorok íróját – azzal szórakoz-
tatta egykori munkatársait, hogy elmesélte, hogyan is szervezkedtek meg fi atal, legénykori 
barátaival egy-egy keményebb kötésű magyar megleckéztetésére. A társaság tagjai – tudva egy 
magyar személy jelenlétéről – minimalizálni próbálták a hencegést fi atal kamaszok virtusko-
dásának, feltűnési viszketegségének minősítve az egykori magyarverést. A hencegő erre azzal 
fejezte be elbeszélését, hogy bizony nemcsak holmi pofozkodásról, hanem komoly verésről 
volt ott szó, minek folytán a magyar odáig elmerészkedett, hogy rendőrségi feljelentést tett 
ellenük. Az ügy – szerinte – abban csúcsosodott ki, hogy a rendőrség velük, a vádlottakkal 
együtt a vádló magyart is beidézte „tájékoztató beszélgetésre”, s miután mindnyájukat ki-
kérdezte, a sértettnek szemére vetette, hogy gőgös, öntelt magatartásával provokálta, s ez 
sértette megverőinek az önérzetét. Elbocsátása előtt még jó tanácsokkal is ellátta őt, máskor 
tartsa féken büszkeségét és tartsa a száját is, no meg kerülje az olyan nyilvános helyeket (az 
utca sötétjében rá lesve verték meg), ahol ilyen és hasonló bántódás érheti. Nekünk – fejezte 
be mondókáját a nyugdíjas kolléga – aztán, a magyar távozása után, vállunkat veregetve és 
mosolyogva azt mondták a rendőrök: „…ti meg csak üssétek őket, ahol éritek, csak ne a mi 
jelenlétünkben.” S ezzel le is zárult a rendőrségen a magyarverés ügye. Nos, nem csak egykori 
és egyedi esetről van szó. Folytatódik ez a tendencia már jó néhány évtizede, az úgynevezett 
felszabadulástól napjainkig, de így ment ez korábban a királyi Jugoszlávia idején is. De bezzeg 
ha egy szerb húzta a rövidebbet egy-egy magyar–szerb konfl iktus során, a magyar elkövető 
akár többéves, évtizedes börtönbüntetést is kapott már.

Az egy egész életre szóló félelem és rettegés minden délvidéki magyar tudatalatti véde-
kező idegszálába beépült kitéphetetlenül. Ennek szemléltetésére legjobb példa az a rettegő 
elzárkózás, sok-sok elutasító és néma hallgatás, amellyel e sorok írója találta szembe magát 
potenciális negyvennégyes tanúi felkérésekor. Talán ha minden tizedik szenttamási vállalta a 
nyilatkozattételt, de ezek többsége is azzal, hogy halála előtt se nevét, se fényképét ne közöljük, 
mert ő még így, jó fél évszázad elmúltával is rettenetesen fél a szerbek bosszújától. Idősebb 
emberek lévén halálukkal sajnos sokan fel is mentették a szerzőt titoktartási ígérete alól.

A MÉRLEG

Éles ellentmondások feszülnek egymásnak az 1941. évi magyar és az 1948. évi jugoszláv 
népszámlálás enyhén szólva „tisztázott adatai” viszonyában. A két népszámlálási adat szerint 
a különbség mindössze 200 fő. Igaz, a magyarok lélekszáma 710 fővel csökkent, a németeké 
meg négyszázzal, a szerbek száma viszont 350-nel gyarapodott az előző tízévi 2100 főt kitevő 
fogyatkozással szemben, ami végül is 1750 lelket számláló szerb veszteséget jelent.

Szerb elemző kommentárok szerint ezek „kétségbevonhatatlan bizonyítékai” annak, 
hogy valótlan állítás a magyarok elleni 1944-es népirtás ténye. Szerintük az igazság az, 
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hogy a statisztikailag is kimutatott 710 fős magyar veszteségnek több mint a fele honvéd-
ként a szovjet fronton, a Don-kanyarban esett el, kisebb része pedig mint háborús bűnös 
a családjával együtt még a „felszabadulás” előtt elmenekült a nép „igazságos felelősségre 
vonása” elől, és csak elenyésző hányada az, akit utolért az „igazságszolgáltatás keze”, akit 
a „rögtönítélő népbíróságok” halálra ítéltek és Szenttamáson nyilvánosan ki is végeztek. 
(Valójában négy nyilvánosan kivégzett magyar volt Szenttamáson.) A szenttamási németek 
pedig – szerintük – mind egy szálig elmenekültek családostul még a „felszabadulás” előtt, 
mert mind kiszolgálta a megszállókat, és bűnösnek érezték magukat. Szerintük a szerbek 
1941-es és későbbi háborús vesztesége statisztikailag is éppen a magyarok által lett kimutatva, 
és sokkal nagyobb, mint a magyaroké és a németeké volt együtt 1944-ben (1750 : 1110), 
azaz több mint a másfélszerese.

E „dokumentált” hivatalos „szerb igazság”-nak azonban több szépséghibája is van. 1944 
őszén valójában már nem majdnem 14 000 a lakosság létszáma Szenttamáson, mint 1941-ben 
volt, hanem – több kortárs egybehangzó tanúsítása szerint – a 16 000 főt is meghaladta. Az 
1941-es magyar népszámlálás tehát még nem vette számba azokat a tanügyi, közszolgálati, 
közigazgatási, állambiztonsági, egészségügyi, igazságszolgáltatási és egyéb hivatalnokokat, 
akik csak a honvéd katonai közigazgatás utáni időszakban, tehát 1941 őszén érkeztek és tele-
pedtek meg új állomáshelyükön, Szenttamáson. S azokat a csángó–székely magyarokat sem, 
akik a közigazgatásilag akkor még a szenttamási határhoz tartozó Mileševóra (Istenföldje) 
lettek betelepítve, az onnan előzőleg kitelepített, az első világháború után mintegy 2000 
boszniai szerb önkéntes (dobrovoljac) telepes számára épített házakba. Szintén kortársak 
egybehangzó tanúsítása szerint Szenttamásnak e telepes csángó magyarokkal együtt volt 
mintegy 16 000 lakosa, s ennek abszolút többsége, majdnem 9000 a magyar.

Ha ezeket az adatokat vesszük górcső alá és hasonlítjuk össze az 1948. évi jugoszláv nép-
számlálás „csiszolt” adataival, nagyon is szembetűnő a különbség, s igazoltnak mutatkozik 
több mint 3000 magyar és néhány száz német valamilyen módon történt likvidálása vagy 
elűzése. Ha elfogadjuk, hogy Szenttamásnak 1944 őszén kb. 16 000 lakosa volt, akkor azt 
is el kell fogadnunk, hogy ez a lélekszám-különbözet kizárólag a szenttamási magyarság 
létszámát gyarapította kb. 9000 főre.

Tény, hogy a magyar katonai hatóságok kb. 2000 dobrovoljac szerbet kitelepítettek a 
községből – főleg a hozzá tartozó Mileševóról –, akiket a királyi Jugoszlávia létének kez-
detén telepítettek itt le, s hogy a honvédséggel vívott tűzharcban és utána mintegy száz 
szerb áldozata volt a 1941-es fordulatnak. Innen ered tehát a szenttamási szerbség 1941-es, 
statisztikailag is kimutatott 2100 fős „vesztesége”. Az is tény azonban, hogy az úgynevezett 
felszabadulás után Mileševót leválasztották Szenttamásról, és önálló faluvá léptették elő. 
Így a hiányzó 1800 dobrovoljac lakost visszatérése után az 1948. évi jugoszláv népszámlálás 
már ott, nem pedig Szenttamáson tartja nyilván a statisztikákban.

Bármely szempontból is világítjuk át a statisztikai adatokat, tisztázatlan marad két kérdés. 
Az egyik, hogy hány magyar, a másik, hogy hány német (sváb) áldozata volt az 1944 végén 
és 1945 elején tomboló vérengzéseknek Szenttamáson.
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Az 1948. évi kimutatás szerint a hivatalos értékelés azt állítja, hogy Szenttamásról el-
költözött mind a 400 német, s hiányzik még 710 magyar is.

Egyik állítás sem igaz. Valamivel kevesebb német és sokkal több magyar hiányzott a 
faluból. Ahogy a magyarok, úgy a németek közt is akadt, akinek valóban sikerült elmene-
külnie vagy elrejtőznie az embervadászok elől. Sok németnek azonban azt sikerült bebi-
zonyítania, hogy nem német, nem is ismeri a német nyelvet. Ezt különféle módon: vegyes 
családi kapcsolatokkal, temetőkben álló, magyar feliratú síremlékekre való hivatkozással és 
más hasonló módon tudták elhitetni. Nem is szólalt meg többé németül az ilyen szerencsés 
szerencsétlen. Ma meg már csak halványan emlékszik nagyszülei anyanyelvére, csupán a 
családneve németes hangzású.

Másik kérdésünk esetében az idézett 1948. évi jugoszláv népszámlálás szerint csak „710 
magyar tűnt el” Szenttamásról, többnyire honvédként a Don-kanyarnál, vagy menekült el 
családostul háborús bűnei miatt, félve az „igazságos büntetéstől”. E kimutatásból azonban 
kimaradt egy olyan tény, ami még ma is viszonylag sokak által ismert. Nevezetesen az, hogy 
1945 nyarán és őszén a szépligeti és más haláltáborokból, börtönökből, munkatáborokból 

„Hűtőkocsikba a magyarokkal!” Lélektani hadviselés napjainkban Újvidéken is 
(A Magyar Szó közlése nyomán)
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és hadifogságból való szabadulásukat követően pár száz csúrogi, zsablyai, mozsori és más 
Sajkás-vidéki magyar üldözött kért és kapott szenttamási rokonainál, barátainál és ismerő-
seinél ideiglenes menedéket és segítséget, majd telepedett itt le végleg, mert írásos rendelet 
tiltotta neki a visszatérést korábbi lakhelyének még csak a közelébe is. Ezek közé sorolhatók 
a Rohacsek, Döme, Brasnyó, Iván, Bergel, Guszton, Gyeviki és még számos más család. 
Érdekes módon e néhány száz menekült Sajkás-vidéki magyar és „a magyarságba önként 
beolvadt” német sem tudta megnövelni a szenttamási magyarság lélekszámát annyira, hogy 
ellensúlyozza a vérengzés okozta veszteséget.

Ami a Don-kanyarban elesett több száz főnyi szenttamási honvédveszteségre utaló szerb 
állítást illeti, kutatásaink során erre is kiterjedt a fi gyelmünk. Összesen 1276 valamilyen 
módon elveszett személyt sikerült azonosítanunk. Közülük 1255 szenttamási és általában 
innen Turjára, Nádaljára stb. kirajzott magyar személyről tudtuk egyértelműen megállapí-
tani, hogy 1941 és 1948 között valamilyen módon eltűnt. Az 1255 nevet eltűnésük módja 
szerint csoportosítottuk. A bizonyíthatóan honvédegyenruhában – harctereken, szovjet 
hadifogságban – meghalt azonosított szenttamási magyarok száma mindössze 119 fő, a 
Szenttamásért vívott harcokban elesetteké meg 29, ami messze elmarad az otthonából bi-
zonyíthatóan elhurcoltak és elveszejtettek 682-es, a petőfi sták és egyéb módon elveszettek 
24-es és a hajlékukból elűzöttek és kitoloncoltak négyszázas száma mögött. A szenttamási 
németek legtöbbjének hasonló sorsáról még nem is ejtettünk szót. Az azonosított elme-
nekült és kitoloncolt szenttamásiak száma négyszáz felett van, de a nyomorékká verteké és 
börtönviselteké is megközelíti a félszázat.

A szenttamási őshonos lakosság összetételére és az utóbbi száz év folyamán beállt változá-
sokra vonatkozó fejtegetéseinket egy elég jól áttekinthető és elemezhető táblázatba foglaltuk 
össze, amely híven tükrözi a mindenkori hatalmi rendszerek nemzetiségi politikájának ha-
tását a népesség alakulására. Alábbi táblázatunkat, a Csuka Zoltán szerkesztette A visszatért 
Délvidék lapjairól vettük kiegészítve azt a háború utáni hivatalos jugoszláv népszámlálások 
Szenttamásra vonatkozó adataival. Az érthetőség kedvéért és az összehasonlítások lehetővé 
tételére a hivatalos népszámlálási statisztikák kimutatásai közé beiktattuk még az 1944. évi 
becsült adatokat is.

Szenttamás lakossága összetételének alakulása száz év alatt

Év Összlakosság Magyar % Szerb % Német % Jugosz. % Egyéb %
1900 13 230 5104 38,58 7271 54,96 637 4,81 -  - 218 1,65
1910  14 335 6031 42,07 7808  54,47 430 3,00 -  - 66 0,46
1921  15 274 6040 39,54 8000 52,38 483 3,16 -  - 751 4,92
1931 15 543 6103 39,27 8612 54,41 515 3,31 -  - 313 2,01
1941 13 938 6915 49,61 6516 46,75 400 2,87 -  - 107 0,77
1944 16 000 9000 56,25 6510 40,69 400 2,50 -  - 90 0,56
1948 13 747 6206 45,15 6868 49,96 - -  17 0,12  656 4,77
1953 13 635 6385 46,83 6713 49,23 - -  29 0,21 508 3,73
1961 14 391 6463 44,91 7284 50,61 - -  66 0,46 578 4,02
1971 14 189 5880 41,44 7423 52,31 45 0,32 208 1,47 633 4,46
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1981 13996 5106 36,48 7150 51,09 - - 800 5,72 940 6,72
1991 12 738 4444 34,89 6891 54,10 - - 854 6,70 549 4,31
2002 13 091 3715 28,38 8005 61,15 6 0,11 396 3,02 961 7,34

A 1944–1945-ös délvidéki/szenttamási magyarirtás utáni lesújtó helyzet mementójaként 
állhat itt is Lázár György költő 1957-ben írt versének fájdalmas összegezése:

Csak hull a hó lágyan, fehéren,
Utakra, fákra emberekre,
Hull, mintha minden szenvedést, bajt
Örökre eltemetne.

Mennyi zord feketeségre,
Mennyi könnyre, gyászra, vérre,
Mennyi megtört szívre, vágyra,
Hull, hull az ég fehére.

Égi, égi megbocsátás,
Adhatsz, adhatsz-e megbocsátást,
Adhatsz-e életet a holtnak,
S a kárhozatra áldást?

Adhatsz-e békét a szívünknek,
Erőt, hitet, reményt a dalnak,
S az elhurcoltnak, üldözöttnek,
Adhatsz-e nyugodalmat?

Csak hull a hó lágyan, fehéren,
Utakra, fákra, emberekre,
Hull, mintha minden szenvedést, bajt,
Örökre eltemetne.
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2. TANÚK ÉS VALLOMÁSOK



■    ■■  
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MAGYARÁZÓ JEGYZET

A II. fejezetben jegyzett tanúk és emlékeik hitelesebb rálátásához és jobb megértéséhez 
szükséges az emlékeiket megosztó emberek érzelmi korlátjai és lelki gátlásai okának és 
tényének megvilágítása. A XX. század első felében egy részük személyesen, mások pedig 
szüleikkel együtt szenvedő alanyai voltak a szerbek kegyetlenkedéseinek.

Olyan vészterhes időszakokat kellett meg- és túlélniük, melynek során nagyon sok 
sorstársuknak kellett életét veszteni és jeltelen tömegsírba kerülni. 1944 őszén és az ezt 
követő időszakban ugyanis Szenttamás magyar lakossága körében is döbbenetes erővel 
tarolt a vérzivataros történelem fagyos rémülettel töltve el nemcsak a túlélő kortársak lelkét 
és megbénítva akaraterejét, de még utódaik homlokára is szégyenbélyeget égetett, szájukra 
pedig hétpecsétes zárat rakott.

Azokról, akik az úgynevezett felszabadulás után nyomtalanul eltűntek, egészen a 
közelmúltig nemcsak tilos, de életveszélyes is volt beszélni, rájuk emlékezni. Gyilkosaikat 
meg nemzeti hősökként kellett dicsőíteni és tisztelettel megsüvegelni. Szenttamás magyar 
mártírjai csak életben maradt családjaik, özvegyeik, árváik szívében és lelkében, továbbá 
rokonaik, barátaik és szomszédaik emlékezetében élhettek és élnek is tovább, az eff éle emlé-
ket viszont vészesen halványítja a múló idő. Hivatalos nyilvántartás nem található róluk, de 
jogerős bírósági ítélet sem elveszejtésükről.1 Halotti anyakönyvekbe is csak bírósági holttá 
nyilvánítási színjáték után írták be nevüket, haláluk légből kapott helyét és időpontját.

A teljes igazság, minden név, pontos személyi adat, a mártírhalált szenvedett szenttamá-
siak teljes lélekszáma aligha lesz valaha is felderíthető, egyrészt a levéltárak hozzáférhetetlen-
sége, de a számos dokumentálatlan gyilkosság miatt is, másrészt a több mint fél évszázados 
megfélemlítés és hallgatási kényszer okán, miközben a kortárs tanúk, az atrocitások túlélő 
alanyainak legtöbbje már jobblétre szenderült titkát magával cipelve sírjába.

Amit a még élő kortársak elmondhatnak a mártírokról és eltüntetésük körülményeiről, 
következetesen és hitelesen le kell jegyezni és meg kell őrizni az utókor számára. Nehogy 
maguk a mártírok utódai, közvetlen leszármazottai is elhiggyék, amit az áldozatokról a 
hatalom terjeszt, szégyellve fasiszta háborús bűnösökké, vérengző gyilkosokká kikiáltott 
– valójában ártatlan mártírokként elveszejtett – őseiket.

Gyilkosok közt élve cinkos, aki néma. Ezért megbocsátanunk kell, de feledni nem 
szabad soha.

Emléket kell állítani legalább azoknak, akiknek még őrzi a nevét és emlékét a szenttamási 
magyar népi emlékezet. Ezzel az eltökéltséggel kezdte meg nagy lelkesedéssel kutatómun-
káját a szerző 50 évvel a délvidéki magyar végzet után. Nem is sejtve akkor még azokat a 
lelki béklyókat, nyelvi lebénulásokat, rémült és riadt elutasításokat és tagadásokat, ame-
lyek több mint másfél évtizedes kutatómunkája során az áldozatok utódainál, barátainál, 
ismerőseinél és a szomszédoknál ismét jelentkeztek, és konok hallgatásban, ellenállásban 
nyilvánultak meg.

 1 2011-ben részben megnyíltak a szerbiai levéltárak, előkerült sok hivatalos, de mint kiderült, számos hamis és téves 
adatot bőven tartalmazó okmány is.
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Az egész életre kiható halálfélelembe, rettegésbe kergetett szenttamási magyarság köré-
ben több mint egy évtizednek kellett eltelnie az alig több mint félszáz releváns nyilatkozat 
begyűjtéséhez. Sokan mutattak ugyan hajlandóságot a múlt eseményeiről való beszélgetésre, 
de nem érintettként, hanem csak úgy általánosságban és felületesen. Az „úgy hallottam, 
azt beszélték, én nem tudom, nem láttam” köntörfalazással ezek valójában mellébeszéltek. 
Voltak őszintébb, elutasítóbb kortársak is, akik a beléjük ivódott félelmet „hagyjuk a holta-
kat békében nyugodni” bölcselkedéssel próbálták leplezni. Jobbnak látták nem emlékezni 
a konfl iktusos eseményekre és történtekre. Meggyőződésükké vált a „hallgatni arany” meg 
a „ne szólj szám, nem fáj fejem” bölcselet, nehogy kihívják maguk ellen a sorsot, kiváltsák 
a szerbek további bosszúját.

A sokkal kisebb létszámú bátrabbak elmondták ugyan, amire emlékeztek, de óvatos-
ságból már visszafogottabban, ha látták, hogy szavukat a kutató le is jegyzi, ne adj’ isten, 
még a hangjukat is fölveszi. A legtöbben csak úgy álltak kötélnek, ha teljes nevüket és a 
bizalommal megelőlegezett fényképüket csak haláluk után közli a szerző. Sajnos a több 
mint egy évtizedes kutatómunka során számos ilyen adatközlő mentette fel a szerzőt vál-
lalt titoktartása alól azzal, hogy eltávozott az élők sorából. Nagyon kevesen, talán csak a 
válaszadók egytized része az, aki készségesen, teljes nevével és arcképével hitelesítve vállalta, 

A szenttamási magyarok által 1870-ben felépített római katolikus kálvária állapota 
1995-ben. A fél évszázados gyülekezési tilalom és az elhanyagoltság lesújtó következménye 

látható vallási kegyhelyünkön (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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hogy végre kiönthesse, megörökítésre elmondhassa a szívét, lelkét évtizedek óta béklyóban 
tartó és súlyos teherként nyomó, fájó titkát, fájdalmas emlékeit.

A nyilatkozattevők legtöbbje kérésének eleget téve, de a szövegszerkesztés megköny-
nyítésére és bizonyos részletek ismételgetésének elkerülésére is, a szerző egy azonosító 
számrendszert dolgozott ki a névtelenségbe burkolózó tanúk megjelölésére. E számrendszer 
valójában a megkérdezések, nyilatkozattételek sorrendjén alapul, és a kötet végén közölt 
névsorokban, de szöveg közben is az általuk tanúsított tények és adatok hitelesítésére a leg-
alkalmasabb és legésszerűbb. E módszerrel sikerült ugyanis a forrásokra utaló lábjegyzetek 
lerövidítése, az események és nevek ismételgetésének kiküszöbölése és nem utolsósorban 
a könyv terjedelmének optimális keretek közt tartása is. Az előzőekben leírt módszertől 
azonban számos közlésnél eltértünk, és nyilatkozattevőink tanúsításának kivonatos közlését 
teljes nevével, sőt a rendelkezésünkre bocsátott fényképével is hitelesítettük. Tettük ezt a 
ma még élők feljogosításával vagy az élők sorából már eltávozottak titoktartási kötelezett-
ségünk alóli említett felmentésével.

A nyilatkozatok részleges, illetve kivonatos közlése mellett az egyes események, nevek és 
adatok ismételgetése helyett az átfedések kiiktatása tűnt célszerűnek. Tanúink névsorát, illet-
ve azonosítószámát a Csongrád Megyei Levéltárban 50 évre titkosítva letétbe helyeztük.

Temerinben, 2010 júniusában



■    ■■  
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Tanúk és vallomástevők

APRÓ LÁSZLÓ (1921–2005) ÉS NEJE, JUNGER ILONA ICA (1932–2010)

„Azt hiszem, jobb, ha a feleségemmel közösen nyilatkozunk segítve egymás emlékezetét. Ő 
talán még nálam is többre emlékszik, mert itt nőtt fel, és nem is kellett sehova eltávoznia 
egész idő alatt. Nem tartom lényegesnek, ki tárja föl kettőnk közül a tényeket, fontos, hogy 
azok le legyenek jegyezve.

Szenttamáson születtem, de segédéveim alatt Újvidéken üzletet tartó mestereknél képez-
tem magam tovább, amikor – még a razzia előtt – megkaptam a behívót a honvédséghez. 
Éppen a 44-es eseményeket követő napokban érkeztem haza, úgyhogy alkalmam volt látni 
az utcán fekvő – közszemlén hagyott – mind a négy nyilvánosan kivégzett szenttamási 
személy holttestét. Előbb Andróczky Aladárét láttam feküdni a parókia előtt. Feleségem 
nagynénje, Junger Mária segített az áldozat feleségének, Klepp Gizellának koporsóba ten-
ni. Az Andróczky családnak engedélyezték is halottjuk eltemetését. Sírja ma is látható a 
szenttamási magyar temetőben. Golyó által lett kivégezve, mert községi bíró és vármegyei 
tanácsnok volt a magyar időben. Vagyonát mind elkobozták, de özvegyét és három gyerekét 
nem tették ki a házból. Egy lakót, valami Janković nevezetű szerbet azonban betelepítettek 
melléjük.

A másik három nyilvánosan kivégzettet a parókiával szemben álló – mára már lebon-
tott – egykor egyházi iskola falánál lőtték le. Láttam őket feküdni, tátott szájjal, véresen, 
egyiküknek eléggé elnyűtt bakancs volt a lábán. Szekrény Károly, Czelluska Mihály és egy 
harmadik ember, azt hiszem, a Varga rendőr teteme, a délelőtti órákban történt kivégzés-
től egész estig feküdt ott. Nekik már nem volt koporsójuk. Este egymás tetejére, kocsira 
dobálták, és – legalábbis számunkra – ismeretlen helyen temették el őket. Úgy hallatszott, 
mindhármukat nemzetőrségükért és nyilasságukért végezték ki. Olyan 35 és 40 év közötti 
férfi ak voltak.

Pentz Kornél2 órást és ékszerészt innen a mi utcánkból hurcolták el, 45-50 éves lehetett. 
Jómódú, magányos ember volt, aki senkit meg nem bántott soha, mint általában a jó mester-
emberek. Életét templomi énekkari énekléssel és kiváló amatőr színrendezői tevékenységgel 
töltötte ki. Valószínűleg mesés aranykincset reméltek nála, és az üzleti konkurencia miatt 
kellett meghalnia. A Forgách-féle üzlet melletti házát egy féllábú partizánharcos kapta el. 
Ennek – jóval fi atalabb – özvegye még ma is lakja. Egy alkalommal kiszáradó gyümölcsfát 
szedtek ki a kertjéből, és a törzs alatt egy befőttesüvegben aranykincset találtak. Ez, ahogy 
jött, úgy el is ment. A házaspár csúnyán összeveszett valamin, s az asszony – netalán hadd 
csukják le idős, rokkant férjét – bevádolta a kincs eltulajdonításáért. Persze azt be kellett 
szolgáltatniuk, az asszonynak meg továbbra is meghagyták a férjét.

 2 A két háború közötti időben a helyi művelődési élet kimagasló szervezője és mecénása. Színdarabokat rendezett, 
díszleteket készített jórészt saját költségén.



■ 124 ■ Szennyes diadal ■  

Kiss József hentes és mészáros szintén a mi utcánkból, az átellenben levő házból lett 
elhurcolva. Egy reggel elvitték, de valami ismerőse révén délutánra hazaengedték. Kérték, 
menjenek el felesége, Matild szülőfalujába, Adára, de ő nem akart, hiszen semmi bűne 
sincs. Még azon az éjszakán – ezúttal ismeretlen fegyveres partizánok – elhurcolták ismét, 
és soha többé nem érkezett róla hír. A kisfi a akkor 4-5 éves lehetett. Utólag – mint háborús 
bűnösnek – még 1,5-2 hold földjét is elkobozták, de a házból nem tették ki családját. 41-ben 
a bevonuló honvédek Kiss József udvarából húztak elő egy ott megbúvó csetnik fegyverest, 
aki a család tudta nélkül bújt ott meg. Hacsak nem ezért kellett lakolnia, vagy csak azért, 
mert magyar volt. 38-40 éves lehetett.

Iván Mihály bácsi 44-ben, amikor elhurcolták, már jó 75 éves lehetett. Itt, a mai Njegoš 
utcában, azt hiszem, éppen a Bezzegh Maris háza volt az idős földműves Iván bácsié. Úgy 
hírlett, valami ajtóval kapcsolatos ügyben volt egy viszálya valami szerbbel, s az ebből 
kifolyólag verette agyon. Ma már sem özvegye, sem a lányai nem élnek, hiszen már ezek is 
ott lennének a 100. életévük felett. Egyik lánya a Rencsár Albert harangozónak meg kán-
tornak volt a felesége, de már az ő két fi a sem él. Sőt már Iván Mihály dédunokái, a Rencsár 
gyerekek is korosodó emberek.

Romek György 45 év körüli szobafestő volt. Azt beszélték, azért kellett meghalnia, mert 
41-ben a magyarok bevonulása feletti örömében ittasan a levegőbe lövöldözött az utcán. 
Két lánya már felnőtt volt. Sőt az egyiknek a férjét egyetlen lováért szintén elhurcolták és 
kivégezték. Az asszony később feleségül ment egy szerbhez, mire az anyjuk, Maris néni meg 
is tagadta. A lánya, immár szerb férjével, el is költözött Szenttamásról.

Balogh pékmester az Apró-féle házat bérelte, onnan hurcolták el 44-ben. Családja nem 
volt. Özvegye utóbb Hám Sándorhoz ment másodszor férjhez.

Kiss János 40 év körüli csizmadia a magyar időben postás volt. Özvegye és két leánya 
maradhattak a Kis utcai házban. A mai napig sem hallottunk arról, hogy vétett volna vala-
kinek. Rossz nyelvek szerint volt egy szerb szeretője, és a férje verette agyon.

Nagy (Károly vagy Ferenc?) háza szintén a Kis utcán volt, az előbbi, Kiss János háza 
mellett. Már nem emlékszem pontosan sem a keresztnevére, sem arra, mivel is vádolták.

Fehér István rádió- és kerékpárszerelő házát már nem tudom, hol volt, de az üzlete bizto-
san a Sárgakút sarkán levő mai festékbolt helyén állt. Feleségét és két lányát nem bántották. 
Az idősebb egy szerbhez ment férjhez. István 45-46 éves lehetett, apja József.

Dr. Dukay Béla ügyvéd. Felesége a Csabrajetz Béla bőrkereskedőnek volt a lánya. Az 
ügyvéd elhurcolása után feleségét, Annát kitelepítették Magyarországra, vagyonukat 
pedig elkobozták. (A kilencvenes évek elején Lacza Anna néven Kanadából jelentkezett a 
szenttamási plébánosnál pénzt küldve, váltaná meg a temetőben nyugvó ősei sírkamrájának 
helyét, nehogy azt az állam eladja, és mondana szentmisét megölt férjéért.)

Dukay István szűcsmestert, az ügyvéd fi vérét szintén agyonverték 1944 őszén, s minden 
vagyonát elkobozták. Háza a Zöld utcán volt. Péterrévei származású feleségével volt egy 
fi a is. A negyvenes évek legvégén az özvegy egy Varnyú nevű könyvelőhöz ment férjhez, s 
nemsokára el is költöztek Szenttamásról.
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Kiss Ferenc, úgy tudom, 30 éves volt, amikor elhurcolták. A magyar időben tisztviselő 
volt a községházán. Apja Kiss Antal vendéglős, anyja meg Gáspár Erzsébet volt. Özvegye, 
Bergel Annus egy szerb tanítóhoz ment utóbb férjhez, s lányát is, sőt unokáit is mind 
szerbek vették nőül.

Zabos Ferenc bácsi biztosan megvolt már 50 éves, amikor elhurcolták. Úgy tudom, 
három gyereke volt, a fi ú kőműves, a leány meg fényképészszakmát tanult, de az ötvenes 
években elköltözött Szenttamásról. A másik lánya szülésben meghalt.

Filippi Bernát gazdag, magányosan élő német kereskedő volt. Háza a Virág-ház mellett, 
a mai Laza Kostić és Gavrilo Princip utca sarkán áll még. Úgy hírlett, mint minden németet, 
őt is gyűjtőtáborba vitték, sajnos nem, mert soha nem jelentkezett azoknak, akiknek ezt 
megígérte. Néhai Szokola Veronát ő jelentette be mint házvezetőnőt, hogy megkaphassa 
nyugdíját. Egyszóval jó ember volt, az volt az egyetlen bűne, hogy németnek született, és 
jobban kedvelte a magyarokat, mint a szerbeket.

Kőszegi Istvánt innen a másik utcából, a sarok mögül hurcolták el, de már nem em-
lékszem, miért, Burai Ferenc pedig megszökött, és szökés közben lőtték le, de már itt sem 
emlékszem a részletekre.

Oszwald Péter és felesége, Oszwald Péterné, Klinck Éva. A házuk a Kispest, ma Belgrád 
utcában volt. Végzetük a Filippi kereskedőével lett azonos. Gyermekeik, Ottó és Nóra – be-
cézve Dudi – más gyűjtőtáborlakó németekkel túlélték az atrocitást, szüleikkel ellentétben, 
s idővel Németországból jelentkeztek is barátaiknak.

Úgy tudom, a Kiss Irén férjét, a Havár Sándor gyógyszerészt is elhurcolták és kivégezték 
valahol. Felesége és fi a a családjával utóbb itt élt Szenttamáson.

Újvári Mihály kereskedő és mozitulajdonos 40 éves lehetett, felesége, Tüski Ilona is 
35-40, egész üzlethálózatot mondhattak a magukénak a Nagyhíd melletti mozi körül, s a 
mozit is, de a még ma is Újvári-boltnak nevezett üzlet és ház a Njegoš és a Tito utca sarkán 
is az övék volt. Ott laktak, s onnan vitték el őket vallatásra. Összeverve, letépett körmökkel 
rövid időre ki is engedték őket, majd mindkettőjüket eltüntették végleg, vagyonukat meg 
szétlopták, elkobozták.

Sztankowszky fényképész és felesége, Laluja Jolán üzlete a mai főtér helyén, a Major-
nyomda és a Kálmán-féle patika sorában állott. A mestert és feleségét is elhurcolták, úgy 
hírlett, hogy megkínozták és elítélték. Többé nem is kerültek elő. Üzletüket a háború után 
egészen lebontásig a szakmát náluk tanuló fi atalasszony vezette. Sztankowszkyék minden 
vagyonát elkobozták, 14-15 éves fi ukat, Ferit és Sztankowszkyné anyját, özv. Robineknét 
meg kitoloncolták Magyarországra.

Horváth Etelka hajadon, a főút és a Zöld utca sarkán lakó Horváth kádármester test-
vérhúga, illetve Horváth János Óbecsei úti szabónak unokahúga; szülei Horváth Mihály 
és Katalin. Etelkát már nem tudom, milyen vád alapján hurcolták el és végezték ki.

Kálmán Magdi 16 éves lehetett. Göttl Tibor orvos családjánál szolgált. Ennek az orvos-
nak a Nastić-házban volt rendelője, és a fordulatkor a családjával együtt elmenekült. Magdit 
a kényszer-kukoricatörésből hurcolták el, adja elő az orvos kulcsait és elrejtett értékeit. A 
lányt soha többé nem látta senki.
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Majorné, Bömches Adus először elmenekült, de hamarosan visszatért. Még be sem léphe-
tett a házába, a kocsiról szedték le és hurcolták el. Ki sem engedték többé. Úgy hallatszott, 
rettenetesen megkínzott, sőt megcsonkított testét egyik szenttamási tömegsír nyelte el.

Dr. Lőrincz János, a község életében akkor vezető szerepet betöltő agglegény ügyvéd3 
nemzetőrparancsnok volt. Eltüntették még 44-ben. Háza a Horváth hordósnak átellenben, 
a Tito és a Žarko Zrenjanin utca sarkán ma is áll, egy nyugdíjas rendőr lakja. Az ügyvéd 
idős, rokkant apja, úgy tudom, valamikor tanító vagy orvos volt.

Margit Ferencet, a Mudry Panni néni édestestvérét meg a Pinczel Pista bácsi idős édes-
apját, Pinczel Andrást is eltüntették. Az idős városgazda, Pinczel, szervezője és vezetője is 
volt Kiss Antal kocsmárossal valami magyar szervezetnek még a régi jugoszláv időből.

Még az Oláh Feri szüleit, Oláh Mihályt és feleségét, Oláhné Kovács Máriát tüntették 
el, mindketten fölül voltak az 50. éven. Úgy mondták, azért, mert nyilasok voltak.

A kitoloncoltak és az elmenekültek közül emlékszem még a kivégzett Darvas Jenő 
fakereskedő családjára.

Dudás Mihály római katolikus kántor tudomásom szerint nem mert hazajönni, és fele-
ségének barátnője meg a testvérhúga szöktette utána két gyerekét Magyarországra.

Gion Ferenc fűszerkereskedő közismert ember volt, valószínűleg ezért óvatosságból zárta 
be házát és üzletét, s húzódott át családostul Magyarországra. Házát, üzletét konfi skálták. 
Ma Popovićné Klára tulajdona, és üzlete van a házban.

Kovács Vilmos kocsmárost is meghurcolták, úgy hallatszott, kínozva vallatták, majd 
hazaengedték, s végül eltüntették. A családja nyomban elmenekült, nem merte tovább itt 
bevárni a fejleményeket.

Kuszli Dezső vaskereskedő háza és üzlete a ma is Kuszli-üzletként ismert, a templo-
munkkal szemben álló épület. Keményvonalas magyar tartása miatt nem merte bevárni a 
fordulatot. Családostul elmenekült. Házát, üzletét és minden vagyonát elkobozták.

Lestár Ferenc már a régi jugoszláv, de a magyar időben is községi jegyző; sógora, Kovács 
Vilmos előtt veszedelmesnek ítélte meg a fordulat bevárását, s még annak bekövetkezte 
előtt a családjával elmenekült. Háza a Samu Mihály és a Njegoš utca sarkán – az egykori 
cipészszövetkezetnek által – kissé átalakítva ma is áll.

Lesch Károly villanytelepi üzemvezető családja, azt hiszem, szintén idejében elmenekült, 
nem várta meg, hogy gyűjtőtáborba jusson németsége miatt, de az sincs kizárva, hogy őt 
kivégezték.

Dr. Major László községi és katonaorvos már a határon túl értesült nyomdász testvére, 
Lajos és annak felesége tragédiájáról, s nem mert hazajönni. Üzenetére felesége két kicsiny 
gyermekükkel kiszökött hozzá.

Molnár István kocsmárost apósa, Iván Mihály bácsi elhurcolását követően szintén el-
hurcolhatták, abból gondolom, hogy nyomtalanul eltűnt.

Wagner Fülöp kereskedőről és mozitulajdonosról bizonyosan tudom, hogy elhurcolták. 
Felesége, Maris néni magyar volt, így családjával Magyarországra menekült.

 3 A két háború között számtalan színdarabot rendezett.
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Nagy Sándor nemzetőr volt, s ezért nem mert hazajönni hadifogság után. Felesége a 
kislányával nem akart utána menni Magyarországra, Sándor ezért 45 évesen újranősült ott, 
s családja is született.

Varnyú István nemzetőr volt, s mint ilyen, több szerbbel fölényeskedett, s apróbb vissza-
éléseket is elkövetett. Felesége szerint a hadifogság után átjött ugyan a határon Szabadkáig, 
s hazaüzent, mire az asszony fölment hozzá, s elmondta neki, hogy halálra keresik. Erre 
Varnyú visszaindult Magyarországra. Többé nem adott magáról életjelt.

Kiss Andor jégverem- és szikvízgyár-tulajdonos apja, Kiss Antal távollétében annak 
vendéglőjét is vezette, s amint hírül vette testvérbátyja elhurcolását, sörfejtő üzemét is 
hátrahagyva Magyarországra menekült.

Lévay Mihály kereskedő szintén családostul menekült át Magyarországra. Háza a mai 
Zmaj iskola játszótere és a Becsei úti híd között ma is áll, államosították.

Göttl Tibor orvos szintén családostul menekült el. Az ő feltételezett kincseit kerestették 
a partizánok a 16 éves Kalmár Magdival, s végeztek a szegény szolgálólánnyal a kutatás után.

Szenttamásnak voltak korábbi áldozatai is. Blazsanyik József (de lehet, hogy Géza?) 
nemzetőr járőrözött a 41 áprilisi bevonuláskor. Húsvétvasárnap esett el a honvédek és az 
ellenálló csetnikek tűzharcának kereszttüzében.

Pozder Mihály albíró, 37 éves gazdálkodó annyira rettegett az orosz benyomulástól és 
Szenttamás ismételt szerb megszállásától, hogy e tudat súlya alatt megzavarodott, baltával 
agyonverte tizenéves Viktória lányát és súlyosan megsebesítette feleségét, Csanak Annát, 
majd végül öngyilkos lett.

Néhány elhurcoltnak sikerült a verések, kínzások és bebörtönzések ellenére túlélnie 
ezeket az időket. Igencsak azok voltak ilyen szerencsések, akiket a vidéki állami szervek 
bírósági eljárásokkal kivontak a szenttamási szerbek látó- és hatásköréből. Ezek végül 
is, ha ártatlanul ítélték is börtönbüntetésre őket, ha egészségük kibírta, testben-lélekben 
megtörve és megalázva, megfélemlítve, de hazatérhettek családjukhoz, ha azt időközben 
ki nem toloncolták az országból vagy el nem hajtották elkonfi skált vagyonukból. Közülük 
emlékszem Tiszta István rendőrre, akit életfogytiglani börtönre ítéltek. Tíz év után en-
gedték ki. Greilach János asztalos szintén hosszú évtizedekre lett ítélve, de egy évtizeden 
belül megkegyelmeztek neki. Vörös Károly kisbíró szintén letöltött néhány kemény évet, 
amiért »fasiszta iratok kézbesítésével« zaklatni merte falubéli szerb polgártársait. Vitéz 
Kőszegi János kőműves a keresztapám volt, tudtunkkal haragosa nem volt. Világháborús 
vitézségi érmei irritálhatták a »fölszabadítókat«, s 50 éves korában ezért tették rács mögé 
és verték úgy össze, hogy belehalt sérüléseibe. Knefély Lajos kereskedőnek szintén súlyos 
meghurcoltatások közepette kellett bizonygatnia ártatlanságát.

Mindemellett még nagyon intenzíven folyt az ingatlanok államosítása is. Egyszerű 
névelemzéssel minden németes hangzású néven vezetett ingatlan, föld, lakó- vagy tömbház, 
illetve gyár állami tulajdonba lett elkobozva. Többéves bizonygatás és keserves bizonyí-
tékgyűjtés kellett ahhoz, hogy bebizonyítsák, hogy a szenttamási Fischer, Greilach, Peidl, 
Junger, Lintner, Lux, a Lenhard mind-mind régi őslakos szenttamási magyarok nevei, 
akiknek ősei már több generáció óta kiszakadtak a német közösségből. Érdemes itt meg-
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emlékezni arról, hogy az ilyen nevű családok – a legidősebb betegtől a csecsemőig – néha 
többször is be lettek hajtva a gyűjtőhelyekre, ahonnan a németeket gyalog vagy kocsin 
a számukra előkészített gyűjtőtáborokba indították, s ha nem sikerült ismerős helybéli 
szerbbel bizonyítaniuk, hogy ők nem németek, bizony annak ellenére, hogy nem is tudták 
a nyelvet, német táborba hurcolták őket. Még olyan eset is volt, hogy a partizán vagy Ozna-
nyomozók még a temetőbe is kimentek ellenőrizni, igaz-e a gyanúsítottak vallomása, hogy 
apjuk, nagyapjuk magyar, nem pedig német temetőben van eltemetve.”

A csetnik gépfegyverállásnak használt kéttornyú szenttamási szerb templom; 
előtérben a titói „felszabadulás” szobra 

(Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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BAKOS MIHÁLY 

4

(TEMERIN, 1927 – SZENTTAMÁS, 2008)

„1944 novemberének derekán Nádalján engem is befogtak a partizánok, és néhányad-
magammal elvittek Óbecsére, az Ozna-ra. Ott együtt voltam Dupp Bálint atyával, a dróttal 
megkötözött csúrogi plébánossal és még úgy 30 csúrogi fi atallal, akiket mint petőfi stákat 
»megbízhatalanként leszereltek« a 3. hadtest 12. szlavóniai rohambrigádjából, és ideigle-
nesen Óbecsén voltak bezárva. Mellőlem vitték el mind gyűjtőtáborba, kényszermunkára. 
Ha ugyan oda. Néhány nap múlva, többszöri kihallgatás és megveretés után engem hazaen-
gedtek azzal a magyarázattal, hogy nem én vagyok az a Bakos Mihály, akit ők keresnek.

Alig érkeztem haza Nádaljára, ismét bekísértek a helybéli partizánok, és az ottani 
csendőrlaktanya hatalmas fáskamrájába zártak be a már ott tartott 50-60 helybéli magyar 
fogoly mellé. A laktanya udvarán kiásattak velünk egy 5 × 2 × 2 méteres gödröt. A foglyokat 
egyenként négy nádaljai szerb olyan 70-80 cm hosszú botokkal serkentette vallomástételre: 
mondják el, hány szerbet öltek meg, és kiknek a vagyonát fosztogatták a razzia során. Rajtam 
azt követelték, mondjam el, miképpen segítettem a szerbek zaklatásában az apámnak, aki 
magyar időben községi rendőr volt Nádalján. Apámat már egy hónappal a fordulat előtt 
elfogták járőrözés közben, és valamelyik partizánbázis-tanyán kivégezték, társa ugyanis 
szerb vőként elárulta.

A bűnösnek nyilvánított vagy vallatás közben agyonvert áldozatokat aztán, a népemlé-
kezet szerint 86 civilt, nőket is, a kiásatott gödörbe dobálták. Csak nagyon kevés azoknak 
a száma, akik valamilyen csoda folytán hozzám hasonló módon élve kerültek ki abból a 
pokolból. Egyetlen lövés nem dördült el, csak a botok bufogása, a nyögések, hörgések és 
jajgatások hallatszottak be hozzánk a fáskamrába.

Szerencsémre, mielőtt még rám került volna a sor, bejött hozzánk egy orosz tiszt, és so-
főrt keresett közöttünk. A nyilvánvaló végzettől menekülve jelentkeztem, mivel Újvidéken 
tanonckodva némileg elsajátítottam a gépjárműjavítás és -vezetés tudományát. Az orosz 
valami összekötő tisztféle lehetett, mert járta velem a Sajkás-vidék falvait, és mindenhol 

 4 A tanúk, vallomástevők fényképei a továbbiak során mind a szerző fényképgyűjteményéből valók, a kivételeket 
külön jelezzük.
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haptákba vágták magukat előtte a helyi partizánparancsnokok. Azt hiszem, az átvonuló 
szovjet sereg élelmezésének az utánpótlását szervezte meg és hajtatta végre a helyiekkel.

Kísérgetve, azaz hurcolgatva ezt az oroszt sajnos sok-sok borzalmas vérengzésnek és 
kegyetlenkedésnek voltam fül-, illetve szemtanúja is. A Sajkás-vidéket járva több esetben is 
láttam egymáshoz drótozott, gyalogosan, ütlegelve hajtott magyar civileket, s három esetben, 
így Csúrogon is, éppen tömegmészárlást kellett végignéznem, ahonnan négy megrakott 
szekérrel vitték ki a kivégzetteket a dögtemetőbe. A »hőstetteikkel dicsekvő«, engem is 
orosznak vélő helybéli hóhérok között meg sem mertem mukkanni, csak hümmögtem és 
bólogattam, nehogy felfedjenek, és én is az áldozatok között találjam magam.

Tudtommal a magyarok emberibb módon bántak csetnik- és partizánáldozataik tete-
meivel. Kiadták azokat a családjuknak, vagy a hatóságok maguk temették el koporsókban, 
kereszttel megjelölt sírokba, nem pedig dögtemetőkbe, kutakba, árkokba, mint a »felsza-
badítók« tették áldozataikkal, akiket emberi mivoltukban előzőleg porig aláztak, majd 
halálra kínozták őket. Ilyen esetekről magam is tanúskodhatok.

Csúrogon történt. Várakoztam az orosz tisztre, s láttam, hogy drótra fűzött magyar 
áldozatokat tereltek előttem a vesztőhelyre, amikor egyik hajcsáruk odajött hozzám, az 
»oroszhoz«, és eldicsekedte: »látom-e én, hogyan számolnak ők le a magyar fasisztákkal«, 
s nyomatékul gesztikulálva utánozta a gépfegyver hangját. S azzal is eldicsekedett, milyen 
jót mulattak, amikor a lemeztelenített, 130 kilós magyar pékfeleséget úgymond »megerő-
szakoltatták« a 45 kilós, apró termetű, szintén lemeztelenített magyar szolgalegénnyel. 
Röhögve mutogatták egymásnak: »Nézd, hogy ba…k a magyar!« Zsablyán meg egy őrt 
álló »partizán« mesélte el unaloműző témaként, hogy előző nap egy magyar fasiszta fejét 
addig verték a falhoz, amíg ki nem loccsant az agyveleje.

A nádaljai magyar polgári áldozatok közül emlékszem:

   1.  Bakos András (1907) községi rendőrre, az édesapámra. Községi esküdt és a DMKSZ 
nádaljai szervezetének elnöke volt, három gyermek apja. 1944 őszén, úgy jó egy 
hónappal a fordulat előtt járőrözés közben járőrtársa, Virág István a szerb vő 
árulása folytán elfogták a partizánok, egyik tanyai bázisukba hurcolták, és ott 
kivégezték.

   2.  Tojzán József 45 év körüli nádaljai mezőőr és neje.
   3.  Tojzán Vera 40 év körüli háziasszony. Családjaik száma és további sorsa számomra 

ismeretlen.
   4.  Tojzán Mihály 24 év körüli nőtlen mezőőr.
   5.  Bajai József 50 év körüli nádaljai kisbíró és neje.
   6.  Bajai Józsefné 45 év körüli háziasszony, 7 kiskorú gyermekük legidősebbikét, a 17 

éves Bajai Józsefet elvitték petőfistának. Mind az ő, mind a hat kisebb testvérének 
a további sorsa számomra ismeretlen.

   7.  Horváth István 40 év körüli harangozó és kisbíró. 7-8 kiskorú gyermeküknek ezután 
nyoma veszett Nádalján.

   8.  Simonyi János 35-40 éves napszámos, majd mezőőr és felesége.
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   9.  Simonyi Jánosné, Mária 30 év körüli háziasszony, négy apró gyermekük ismeretlen 
irányba szétszóródva.

 10.  Kacskakezű orosz emigráns (egyik kézfeje hiányzott).
 11.  Horváth Istvánné (a 7. sz. áldozat 40 év körüli felesége), 7-8 hátramaradt árvájának 

további sorsa ismeretlen.
 12.  Muidin Vilma középkorú, sváb községi hivatalnoknő.
 13.  Csala Imre 60 év körüli tanító, leventeoktató. Családjának további sorsa számomra 

ismeretlen. Nádaljáról mindenesetre száműzve lettek.
 14.  Jakubecz István 45 éves napszámos, majd mezőőr (az apósom), 3 kiskorú gyermek 

apja. Nejét, Hornyik Rozáliát haladott terhesen hurcolta el az Ozna, s a kínzások 
következtében ott benn, idő előtt szülte meg negyedik (leány)gyermekét, mire 
hazaengedték.

 15.  Olga nevezetű fiatalabb szerb hölgy, állítólag azért, mert magyar csendőr szeretőt 
tartott.

 16.  Táborosi János 50 éves községi hivatalnok, 2 gyermek apja, temerini tanyabérlő 
Nádalján.

 17.  Jánosi István 40 év körüli községi kisbíró és felesége.
 18.  Jánosi Istvánné, Manci 35 év körüli háziasszony. Öt apró árvájuk ismeretlen irányba 

szétszóródva.
 19.  Berényi Viktória fiatal községi hivatalnok.
 20.  Schneider [?] idősebb, rokkant, sváb fogorvos és neje.
 21.  Schneider Katica középkorú háziasszony.
 22.  Bereczki Viktória középkorú háziasszony, 3 kiskorú gyermek anyja. Gyermekei 

vidéki rokonoknál találtak menedéket.
 23.  Sebők Ferenc 65 éves földműves, községi képviselő, egy gyermek apja.
 24.  Cseh Sándor 35 év körüli községi hivatalnok, egy gyermek apja. A gyermek további 

sorsa ismeretlen.

*

Anyósom szülei 1941-ben apjuk első világháborús érdemeiért Turján, az állami költségen 
felépített úgynevezett Vitéztelepen kaptak házat és némi földet. Magyar időben két fi uk, 
Hornyik István és Imre is ott volt helyben tagja a községi rendőrállománynak. Közvetlenül 
a fordulat után a család minden tagját összeszedték a szerb partizánok:

   1.  Id. Hornyik Istvánt több ízben is úgy összeverték, hogy többé soha nem heverte ki 
az így szerzett testi rokkantságot.

   2.  Neje, id. Hornyik Istvánné Bélits Teréz szintén maradandó rokkantságot szerzett 
a sorozatos és kemény „partizánverések” következtében.

   3.  Ifj. Hornyik István 35 év körüli turjai községi rendőr (feleségem nagybácsija), egy 
kiskorú leánygyermek apja szintén az atrocitások ítélet nélküli áldozata lett.
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   4.  Hornyik Imre, az előbbi rendőr 25-30 év körüli testvéröccse (a feleségem másik 
nagybácsija) testvére sorsán okulva Magyarországra menekült, és ott alapított 
családot.

   5.  Hornyik Rozália, a fentiek húga (id. Jakubec Istvánné, az anyósom) terhesen lett 
meghurcolva Szenttamásról Nádaljára, majd Újvidékre, és a kínzások és ütlegelések 
következtében az újvidéki Ozna fogdájában idő előtt szülte meg negyedik (leány)
gyermekét, miközben férjét már kivégezték. Ezután hazaengedték.

   6.  Hornyik Margitka 19 éves hajadon és húga,
   7.  Hornyik Piroska 18 éves hajadon, feleségem nagynénjei Turján lettek megkínozva, 

megcsonkítva és állítólag a községháza trágyadombjába eltemetve.”5

 5 A tanú kiváló hely- és környezetismeretéből adódóan mintegy harminc agyonvert, főleg magyar, köztük néhány 
német, orosz és szerb áldozatról és meghurcoltról közölt megbízható adatokat, amelyek beépültek a későbbiek 
során közölt névsorokba.
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BODROGI-BERGEL TESTVÉREK

1998. augusztus 15-én e sorok íróját lakásán felkereste három korosodó személy. Egykori 
szenttamásiak, az 1944 őszén kivégzett Nagy utcai, 52 éves Bergel-Bodrogi József kereskedő 
gyermekei, akiket kitoloncoltak apjuk házából és elűztek Szenttamásról.

  
 1.  A legidősebb férfi 21-22 éves volt abban az időben, magyar honvéd, majd hadifo-

goly, és a fogságból hazafelé jövet Magyarországon maradt, amikor hírül vette 
családja tragédiáját.

   2.  A középsőt, a leányt, aki akkor 19-20 éves volt, sorsa Újvidékre sodorta.
   3.  A legfiatalabb fiú, Aladár akkoriban 16-17 éves. Az édesanyjukkal,
   4.  Schank Etellel Zomborban talált menedéket, és ott telepedtek le. Anyjuk halála 

után Zomborban maradt, ma is ott él.

A testvérek nem sok szenttamási áldozatról tudnak, mert apjukat az elsők között 
hurcolták el, s a családot nyomban elűzték otthonukból elkobozva minden vagyonukat. 
Csak utólag és közvetve értesültek a család régi jó barátainak, mint Andróczky Aladár, a 
Major nyomdász és mások azonos vagy hasonló sorsáról. A Zomborban élő Aladár utólag 
megküldte édesapja fényképét a készülő monográfi ához.

Az utódok adományaiból 1996-ban emeltetett emléktábla Szenttamás 1944–1945-ös több 
száz ártatlan magyar mártírjának emlékére a római katolikus magyar temető keresztjének 

tövében (Balassa Tibor felvétele a szerző gyűjteményéből)
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BRASNYÓ ISTVÁN

(SZENTTAMÁS, 1930 – SZENTTAMÁS, 2010)

„14 éves sihederként, emlékszem, hogy egy hűvös októberi reggelen egy öt-hat fős honvéd-
csapat csuromvizesen jött be a tanyára hozzánk segítségért, mivel hallották, hogy magyarul 
beszélünk. Elmondták, hogy leszakadtak hadtestükről, és az oroszok elől az éjjel a barán6 
(Bácsér) átkelve jutottak el hozzánk. Hogy elegük van már a háborúból, jó lenne civil ruhát 
szerezni, és megszökni. Mivel férfi öltönyt akár csak egyetlen embernek sem adhattunk, 
mert nem volt, úgy döntöttek, megadják magukat a falut már elfoglaló oroszoknak. Fegy-
vereiket átadták idős, első világháborús veterán, orosz hadifogságot megjárt és oroszul elég 
jól beszélő béresünknek, s megkérték, tolmácsolja az oroszoknak, ők katonaszökevények, 
és kérik tőlük a menedéket.

A diadaltól és alkoholtól ittas oroszok örömmel ölelgették a honvédeket, itallal és étellel 
kínálgatták, majd a teljes lerészegedés előtt átadták őket a helybéli partizánoknak. Azok 
aztán beterelték őket a községházára, az akkorra már begyűjtött civil foglyok közé. Sorsuk 
valószínűleg azokéval együtt kivégzéssel teljesült be.

Lajos (1926), a fi atalabbik testvérbátyám az Opa Đoko és Slavnić Stevo ütlegelése 
ellenére sem ismerte be, hogy ő lenne a Pozder. Megörült a foglyokhoz éppen bekukkantó 
szomszédunknak, Milošev Slavkónak (Kiseljak), és kérte, igazolja már, hogy ő nem Pozder, 
mire az így felelt: „Ne znam te ja!” (Nem ismerlek én téged!) Majd kifelé menet halkan 
odaszólt a két verőlegénynek: „Vas dvoje sredite ga dobro, a nemojte ga ubiti.” (Ti ketten 
hagyjátok jól helyben, de ne öljétek meg.) A Belić Đoko mentette ki később azzal, hogy 
menjen csak haza, mert várja a sok munka kukoricatörés idején.

Suhancként engem is befogtak a háborúba. Saját lovainkkal, kocsinkkal lőszert és 
élelmiszert kellett szállítani a frontharcosoknak. Félve, hogy egy lövedék eltalálja lőszerrel 
megrakott kocsimat, Szivác alatt megszöktem, és gyalog jöttem haza.

45 nyarán történt – nemigen újult akkor a szegény ember – és én leventesapkámmal a 
fejemen őriztem a jószágot a tarlón, amikor odajött hozzám Tutorov Drago, a szomszéd, s 

 6 Bara (szerb) ’mocsár, vizenyős terület’. Délvidéki magyar szóhasználatban síkvidéken folydogáló erecske.
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egy hatalmas pofonnal ütötte le fejemről e szavak kíséretében: „Bolje stavi maminu p…ku 
na glavu, da ne stradaš!” ( Jobb, ha anyád p….ját teszed a fejedre, hogy pórul ne járj!)

Évek múlva is folyt a magyarüldözés. Bandákba tömörülő szerb fi atalok szórakozóhelyek 
előtt vagy sötét utcákban kilesve vertek össze egy-egy magányosan hazafelé tartó magyar 
fi atalt, de néha kocsmákban is, és kivétel nélkül mindig túlerővel. S ha az áldozatok rend-
őri segítséget kértek, tőlük azt a választ kapták, ne kötekedjenek, és kerüljék a nyilvános 
helyeket. Az incidensek kirobbantóit sokszor meg sem intették, de olyan esetről is tudok, 
hogy előbb elengedték őket, mint áldozatukat még biztatva is: „Üssétek csak őket, de ne 
a mi szemünk láttára!”

A magyarság elleni fi zikai terror alábbhagyott ugyan idővel, de az atrocitásokkal kísért 
szellemi az soha. Hullala András 45 éves halászt, négy gyerek apját egy Babusa néven is-
mert Dejan Davidov nevű szerb ember már 1947-ben vagy 1948-ban a szó legszorosabb 
értelmében agyonverte, s ezért csak szimbolikus, pár évnyi börtönbüntetést kapott.

A Papp Zsúnyi Józsefet alig két évvel ezután több késszúrással kivégző másik »nagy-
szerb« megúszta börtön nélkül. Beszámíthatatlannak nyilvánították. Szerb fi atalokból 
összeverődött szervezett bandák – ilyen volt a Tyelbaba és a Timur néven ismert, de voltak 
más bandák is – később is sorra szemelték ki maguknak kocsmákban és sötét utcákban is a 
magányos, főleg apjukat, anyjukat 1944 őszén elvesztő magyar fi atalokat. Egy-két gyengébb 
alkatúnak látszó szerb addig provokálta és gúnyolta, fasiszta fattyúnak nevezve őket, s azt 
kérdezgetve tőlük, hogy legyászolták-e már a fasiszta apjukat, anyjukat, amíg azok egy-két 
pofonnal meg nem kíséreltek elégtételt venni maguknak. Rajda Sanyival, Hugyik Józsival 
történt ilyen, de másokkal is. A pofonokat követően, persze, föllépett az erre váró 5-6 tagú 
banda, s összevissza verte, rugdosta áldozatát. Később kollektíve tanúsították a rendőrségen, 
hogy a magyar kezdte szidni a szerb anyjukat-apjukat, mert azok megölték az övét, s hogy 
a verekedést is ő kezdte el. Persze a rendőrség mindjárt a magyart marasztalta el a többség 
egybehangzó tanúsítása alapján.

Az ötvenes évek derekán, gabona átadásakor – tőlem nem messzire egy szerbekből álló 
várakozó csoportnak – nagy hangon dicsekedve mesélte el az Opa (valódi nevén Janošev) 
Đoko, hogyan erőszakolták meg az előzőleg ütlegelésekkel megfélemlített magyar nőket 
1944 őszén, s hogy arra is volt eset, amikor a vad ellenállás annyira felbőszítette a szórakozni 
vágyó legényt, hogy az sikertelensége miatt meg is gyilkolta kiszemelt áldozatát.”7

 7 Visszaemlékezésével a tanú számos, különféle atrocitás áldozatának azonosításával segítette a kutatást. Adatai 
megtalálhatóak a tanú azonosítószámával megjelölve az atrocitások különböző áldozatainak névsoraiban.
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BRASNYÓ ISTVÁN

(SZENTTAMÁS, 1941 – SZENTTAMÁS, 2012)

„A magyar időben, 1941-ben születtem Szenttamáson. A szüleimtől tudom, hogy nagyapám, 
Ignác (1886–1944) a régi Jugoszlávia idején minden szenttamási vagyonát pénzzé tette, 
és Csúrogon vett magának házat, tanyát, földet kedvező áron, és költözött oda családostul 
Szenttamásról. Tíz katasztrális hold szenttamási földje árán Csúrogon 25 holdon tanyás 
birtokot és házat tudott venni magának.

1941-ben idősebbik fi a, az apám magyar katona volt, ezért anyám Szenttamáson, a szüle-
inél várta megszületésemet, s itt is maradt velem, amíg apám haza nem jött a háborúból.

   1.  Ignácot,8 akkor 58 éves földbirtokost, 3 felnőtt gyermek apját fiatalabb fiával, József-
fel együtt 1944 őszén elhurcolták, megkínozták és többekkel együtt agyonverték. 
A szintén megvert fiával és annak néhány társával rakatták tetemeiket kocsira, és 
szállíttatták ki a dögtemetőbe úgy, hogy kényszerítették, üljön az agyonvert apja 
fejére. A kocsi útját vértócsák jelezték. A fiú úgy menekült meg, hogy egy szovjet 
osztag érkezett meg a helyszínre, és leállította a kivégzést.

   2.  Imrét, az 50 év körüli földbirtokost, kereskedőt, darálómalom-tulajdonost, 2 felnőtt 
gyermek apját, nagyapám testvéröccsét, szintén Szenttamásról kirajzott csúrogit 
a nagyapámmal együtt végezték ki. Feleségét és leányát a járeki haláltáborba to-
loncolták. A fia, László akkor honvéd volt a fronton.

  Mindkettőjük házát, üzletét, tanyáját, birtokát és ingóságát elkobozták, és család-
juknak megtiltották a visszatérést Csúrogra.

 3.  András, 35-40 év közötti gazdálkodó, gépész, egyik távolabbi rokonom szintén az 
1944. évi razzia áldozata lett.”9

 8 Ezek az áldozatok mind a hárman szerepelnek Teleki Júlia Keresem az apám sírját című könyvének a listáján (Tele-
ki 2007). András a 44., Ignác a 45., Imre a 46. sorszám alatt. 

 9 A „kétlaki” Brasnyó család tagjai gyakran tartózkodtak új lakhelyük mellett Szenttamáson is, az itt maradt 
szülőknél, rokonoknál. Így volt ez a tanú születésekor, de a háborús fordulat idején is, amikor sok-sok, egyébként 
szétszóródott rokon kereste fel egymást, talán az együttlét nagyobb biztonságérzetet adó erejében bízva. Egy-egy 
nagyobb tanyán vagy családi házban akár több család is együtt várta félelemtől izgatottan a fordulattal járó vélt 
vagy valós veszedelmeket. A Brasnyó család egy másik ágán, 9-es és 45-ös azonosítószám alatt tanúskodó rokona 
szerint a nevezettek szenttamási rokonaiknál lettek elfogva és Csúrogra hurcolva.
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DR. BURÁNY NÁNDOR

(ÚJVIDÉK, 1958)

A tanú először 2005. január 7-én kereste meg e sorok íróját a bnandor@neobee.net címről 
írt levéllel. Közölte, ő annak a Burány Nándor újságírónak az unokaöccse, aki 1968-ban 
Összeroppanás címen a zentai kivégzésekről könyvet írt. A jelentkező jelezte, hogy a kivégzett 
Zombori Gyuláról, apai nagynénje férjéről és annak testvéröccséről, Béláról szeretne kapni, 
de adni is bizonyos információkat. Mindketten 1944 októbere végén tűntek el.

Családi emlékezésre és a sógor holttá nyilvánítási irataira hivatkozva közölte, hogy 
Brazíliában10 nyolcfős magyar csoportot szedtek össze 1944 októbere végén, és indították 
el a főúton Óbecse irányába. Ebből arra következtetett a család, hogy Mileševo után Kutas 
(Drea) felé fordíthatták, és Szenttamáson végezték ki őket. A további levélváltás során 
részletes adatokkal, anyakönyvi kivonatokkal, nyilatkozattal, bírósági holttá nyilvánítási 
végzéssel és egyebekkel szolgált a két sógorra vonatkozólag. Megjegyezte: „A többi irat 
csak azért tanulságos, mert az ember nyomon követheti a tragikomédiát, amit végigjárattak 
[Másfél évtized után is! – P. J. meg j.] a hozzátartozókkal, ha keresni merték családtagjai-
kat. A holttá nyilvánítási eljárásban mindent szabad volt mondani, csak a tényeket kellett 
elhallgatni. A bíró is, az ügyvéd is tudta, miről van szó, de nem illett róla beszélni.” S tegyük 
hozzá, még kevésbé leírni.

A 2005. április 26-i levelében még öt újabb névvel egészítette ki a Brazíliából elhurcolt 
nyolc magyar ember névsorát. Így az eddig azonosítottak identitását és korábbi lakhelyét 
erősítette meg, illetve határolta be. Íme, az egyszerre elhajtott brazíliai áldozatok nevei:

   1.  Zombori Gyula (Mihály és Horváth Julianna fia) 36 éves szűcsmester, két kiskorú 
és egy születendő gyermek apja, többszöri beidézés és vallatás után a péterréve–
óbecsei főúton kísérték el öccsével és még hat brazíliai magyar férfival együtt. 
Neje, Burány Ilona egy darabon kísérte a menetet, és kérlelte, engedjék szabadon 
a férjét. Az egyik fegyveres kísérőtől (keresztneve Luka, vezetékneve ismeretlen) 
[Đurić v. Đumić – A szerző meg j.] azt a választ kapta a haladottan terhes asszony, 
hogy hiába is rimánkodik, ő (Luka) addig úgysem nyugszik, amíg a zokniján levő 
csíkig nem jár magyar vérben.

  A Topolyai Járásbíróság 1946. május 16-ában állapította meg Zombori halálát.
   2.  Zombori Bélát, Mihály és Horváth Julianna 32 éves nőtlen fiát 1944 októbere 

végén fegyveres partizánok fogták el, és testvérbátyja elmondása szerint súlyos 
kínzásoknak vetették alá.

   3.  Neorcsics Pavko Sándor 29 éves, nős, felesége Kuszli Amál, egy gyermek édesapja.
   4.  László Ferenc ismeretlen életkorú és foglalkozású fiatal brazíliai magyar férfi, két 

kiskorú gyermek édesapja.

 10 Az Óbecse és Topolya között félúton levő Brazília településről van szó.
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   5.  Csőke Hugó középkorú, ismeretlen foglalkozású brazíliai férfi, három kiskorú 
gyermek édesapja.

   6.  Vituska Antal középkorú, ismeretlen foglalkozású brazíliai férfi , két kiskorú gyermek 
édesapja.

   7.  Sinka Péter középkorú, ismeretlen foglalkozású brazíliai férfi , öt gyermek édesapja.
   8.  A csoport 8. tagjának neve sajnos feledésbe merült.

Szenttamási látkép a Ferenc-csatornát átívelő nagyhíddal (A szerző gyűjteményéből)
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CSIZMÁRNÉ SCHRECK ERZSÉBET

(SZENTTAMÁS, 1924 – SZENTTAMÁS, 2002)

„A magyarok bejövetelekor11 történt. Egy idős néni futott, menekült a központ felől, és 
mondta, hogy ott, abból a házból, ahol ma az első villanyrendőr és Horváth Vince üzlete van 
– akkor az egész ház a Mrđanov Zoróéké volt – és az annak átellenben levőből, a Manojlović 
jegyző házából, de más házpadlásokról is elkezdték orvul lőni a menetelő honvédeket. Ezt 
egyébként mindenki, Isten, ember tudja.

A honvédek megrohamozták a lőállásoknak használt házakat, és akit ott fegyverrel 
a kezében találtak, azt lelőtték. Két magyar nemzetőrt is, akik azért rohantak oda, hogy 
csillapítsák a helyzetet. Persze a Manojlovićokat is ott a helyszínen. Egy fi uk volt, aki akkor 
nem volt otthon. Négy év után, ahogy a fordulatkor előkerült, akkor hallottuk, hogy ez a 
Manojlo a meggyilkolt anyjáért száz magyar asszonyt veret agyon, az apjáért meg örvenet. 
Nagyon sok magyart begyűjtöttek akkor a községházára, a régi szerb gimnázium épületébe, 
a mai szövetkezeti otthon (Elan irodaközpont) helyén álló egykori csendőrlaktanyába, mag-
tárakba és még sok más gyűjtőhelyre is. Ki hova került, és ki hol, hogyan és mikor végezte 
életét, ezt máig, és talán soha többé nem lehet már pontosan megtudni.

Rengeteg embert kivégeztek akkor, de volt egy megmentett csapat is. Megmentőjük 
Molnár községi bíró volt, megmentettjei meg magyarok, szerbek egyaránt. Sokan tőle kértek 
tanácsot a német megszállás alatt, vajon bevonuljanak-e a dobszóval közzétett parancsra 
vagy se. A magyaroknak azt mondta, okvetlenül, mert itthon az esélyük kevesebb lesz a 
túlélésre, mint a fronton, a szerbeknek viszont azt, bújjanak el még egy rövid időre, mert 
hamarosan vége lesz a háborúnak. Ez a Molnár bíró egy nagyon jól tájékozott és előrelátó 
ember volt, mert az úgynevezett felszabadulás után valóban minden családfenntartásra 
alkalmas szenttamási magyar férfi t elfogtak, és sokukat felkoncolták itthon, akik meg 
bevonultak, azok közül nagyon sokan hazajöttek később.

A tömegmészárlás és a zsákmányszerző fosztogatás szinte párhuzamosan folyt. Ha va-
lakit elvittek csak néhány órára is, vagy elhagyta otthonát, feltörték azt, és kirabolták. De 
volt eset, amikor az ablakon át bedobált tégladarabokkal és belövöldözésekkel a kerten át 
űzték el a magányos, gyerekeivel élő nőket, s mire reggel hazamerészkedtek, üresek voltak 
a szekrények, ólak és az éléskamra is.

Tudok jó néhány áldozatról is, de sokat már el is felejtettem. Nagyon sok volt közöttük 
a nő, előrehaladott állapotban lévő terhes. De gyereklányok is.

   1.  Kálmán Magdi 16 év körüli diáklány, apácanövendék volt. Amikor minden sarkon 
kidobolták, jelentkezni kell munkaszolgálatra, mentünk is. »Četákba« – szá-
zadokba – osztva, gyalog hajtottak bennünket fehér karszalaggal megjelölve 
kukoricát törni a szerb gazdák elhanyagolt földjeire. Egyik ilyen csoportban volt 
ez a Kálmán lány is. Munkásszülők gyermeke. Szülei háza a temetősoron, a régi 

 11 A magyar honvédség bevonulásakor Szenttamásra.
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szerb temetővel szemben állott. Egy délelőtt két fegyveres a község féderes kocsi-
ján kiment érte, és elvitték. Soha többé senki sem látta. Törőtársainak korábban 
elmondta, hogy a padláslyukon többször is megleste, amint a partizánok halomra 
lőttek és eltemettek ott magyarokat, férfiakat és asszonyokat is.

   2.  Az asszony nevét már elfelejtettem. Személyesen talán nem is ismertem, másoktól 
hallottam szörnyű esetéről, amely az egyik tömeges kivégzésen történt. Elesett-e, 
vagy hozzádrótozott társa lökte el, így az asszony sértetlen maradt, megvédték 
a sortűz golyóitól a rázuhanó testek. Ő is, mint a többi, aki a sortűz következ-
tében nem bukott bele a tömegsír kiásott gödrébe, annak a szélén maradt fekve. 
Egy ideig felügyelet nélkül, amíg a hóhérok koccintgattak a jól végzett munka 
örömére. Kiszabadítva magát kötelékéből, kimászott a rá nehezedő testek alól, 
és kúszva-mászva megszökött, még mielőtt a kivégzésre szánt következő csoport 
megérkezett volna. Kivégzésük előtt az ő feladatuk volt a gödör szélén maradtakat 
a többi tetejére dobálni és betemetni őket.

   3.  Bömches Adus, a nyomdász és könyvkereskedő Major Lajos felesége is az áldozatok 
között volt. Topolyai nő volt.

   4.  A Hustyi Pista felesége korombeli volt. Előrehaladott terhes. Alig huszonévesen 
eltüntették. A férje magyar katona volt, s a frontokat túlélve később hazajött.

   5.  A Horváth Etát, a Miska testvérét is alig huszonévesen tették el láb alól. Szép nő 
volt. Honvéd- és csendőrtisztek udvarolgattak neki.

   6.  Dudás Erzsi, a Brasnyó Géza felesége 30 év körüli, szintén terhes volt, amikor 10 
év körüli kislányával,

   7.  Brasnyó Juliskával együtt kivégezték.
   8.  A Bergel Jóska, Schank Etel férje volt, olyan 50 év körüli kereskedő. Vagyonát, házát 

konfiskálták, feleségét és három gyermekét elűzték. Amikor a kertje végén a tuki 
önkiszolgálót építették, a lebontott disznóólban találtak egy elásott holttestet. 
Bizottság szállt ki a helyszínre, s megállapította, hogy a holttest nagyon régi.

   9.  A Briják Zúgó Gyulát, 35 év körüli rendőrt, egy lánygyerek apját a tanyavilágból 
vezették elő. Még az óráját is a szerb gazdára bízta megőrzésre, amíg visszajön. 
Soha nem tért vissza. Itt siratgatta mindig a felesége nálunk.

 10.  Kiss Józsi 35 év körüli hentest, Tibi kereskedő apját és
 11.  Kuszli János szintén olyan korú nőtlen cipészt ugyancsak elhurcolták és kivégezték. 

Az volt a bűnük, hogy módosabb magyar iparosok voltak.
 12.  Sebők Jóska bácsi 52 éves cipészmester azokkal a megmentettekkel vonult be dobszó-

ra 44 októberében, akikről már szóltam az előbb. Sokan nem is voltak beöltözve, 
illetve csak nagyon kevésnek volt honvédruhája. Sebők bácsi mégsem kerülhette 
el a végzetét. Túl korán hazajött, még mielőtt lecsillapodott volna az öldöklés.

 13.  Kiss János 40 éves cipészmester, postai levélkihordó, édesanyám legfiatalabb test-
véröccse. Az ismertebb magyarok közé tartozott.

 14.  Brasnyó Géza 30 év körüli mészárost még a felesége és kislánya előtt eltüntették. 
Ő is nemzetőr volt, valószínűleg kivégezték.
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    15–20.  Még hat »eltüntetett« személyről tudok. Láttam, hogy a puskával felszerelt 
Ćopo12 egy szintén puskás társával négy személyt, két fiatal magyar házas-
párt hajtott maga előtt a Rajcsúrból a városháza felé. Ez a razziák sűrűjében 
történt. Akkor én sem az áldozatokat, sem a fejvadászokat nem ismertem 
név szerint. Suttogták ugyan ott mellettem a nevüket, sajnos azonban mára 
már elfelejtettem. Azóta azonban, amint a Ćopót meglátom, eszembe jut a 
jelenet. Az áldozatok elszánt arca, s ahogy bicegő alakján jellegzetes módon 
himbálódzott a hanyagul vállra vetett nagy puska. Látásból ismertem a 4 
rajcsúri áldozatot korábbi időkből. Akkor láttam őket utoljára. S még egy 
fiatal pár előállítását láttam, a mai benzinkút mögötti kis utcából (Baranya 
utca). Őket egy idős párral, a gyümölcskereskedő Oláhékkal hajtotta Lepi13 
Lazo fejvadász csapata. Az idős párt később kiengedték ugyan, de a fiatalokat 
elnyelte a sötétség. Máig sem tudom a nevüket. Azt beszélték róluk, hogy 
nyilasok voltak.

Ennyi év után most már nem jut eszembe a nevük, de bizony számos terhes nőt is ki-
végeztek. Meg is mondták nekik, hogy ne szüljenek több magyar gyereket. Csak úgy, az 
utcán is összefogdosták, ha meglátták őket.

Nagyon sokan voltak az eltűntek, de csak azután vettük ezt számításba, amikor már 
lezajlottak az események. Akkor meg már életbe lépett a lelki terror, miszerint tilos volt 
rájuk még az emlékezés is. Akire a bűnnek még az árnyéka is rávetődött, az még idejében 
elmenekült az anyaországi urakkal együtt. S utánuk a még nagyobb számú bűntelen, aki-
ket megrémítettek a nem alaptalan rémhírek, de az is, hogy a szerbek részéről előre lett 
jelezve többször is, hogy majd a fordulat után jön a megtorlás. Rettenetes napokat éltünk 
át akkor.

Rengetegen voltak bűntelenek, akik félelmükben hagyták hátra mindenüket, és mentet-
ték puszta életüket a rablógyilkosoktól. A németek e téren tájékozottabbak voltak, jobban 
tudták, mi következik a fordulat után, mint mi. És tehetősebbek is voltak, így szervezetten, 
a visszavonuló német katonák segítségével távoztak, mint például a két Schank téglagyáros 
családja.

A Schankok így nem is voltak a kivégzettek között. Idejében elmentek. Egyiküknek a 
Devecserben, a másiknak itt a Túlsóvégben volt a téglagyára. Ez utóbbi a

 21.  Schank Frigyesé volt. Feleségével,
 22.  Erzsébettel és két leányával,
 23.  Marikával és
 24.  Katóval német katonai teherautóra rakodva mentek el a németek kivonulásakor.
 25.  Schank Béla, a fiuk, német katona volt. A Sebők bácsival egy helyre került orosz 

fogságba. Sebesülten ott, a hadifogságban halt meg sebfertőzésben.

 12 Ćopa (szerb) ’topa’. Igazi neve: Ćorić.
 13 Lepi (szerb) ’szép’. Igazi neve: Zeremski.
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Még a kényszermunkás csapatból, a kukoricatörésre kényszerített asszonyok közül is 
sokat elhurcoltak. A község kocsiján cirkáló fegyveresek pontosan tudták, kiért, melyik 
tanyára, hova kell kimenni, s megkötözve vagy fegyvert fogva rájuk hurcolták be őket a 
gyűjtőhelyekre. A kényszermunkára összefogdosottakat, főleg asszonyokat és munkára 
fogható gyerekeket egy bizottságféle vagy megbízottak osztották be csoportokba és adták 
át a fegyvereseknek, kísérjék ki őket a munkaerőt igénylő szerb gazdák tanyáira, földjére. 
Engem a Momčilo Kiseljak Milošev, később ügyvéd a Mika Kaćanskinak szánt csoportba 
osztott be. Szóltam neki, hogy hat hónapos terhes vagyok, engedne el, mire azt válaszolta: 
»Ó, akkor még három hónapig bírsz dolgozni.« Volt egy asztal, amelyiknél sorban álltak 
az ingyenes munkaerőt igénylő szerb gazdák, s mondták: ötven kell, húsz kell, harmincöt 
kell és így tovább, kinek mennyi töretlen kukoricája, fölszedetlen répája volt még a határban. 
Ez a rabmunkáskiosztás a községházán folyt, a főbejárattól jobbra. Egy másik asztalnál író 
férfi  látva a kétségbeesésemet odaintett, s azt mondta nekem, ír egy papírt, és azzal amilyen 
gyorsan csak tudok, menjek haza, és ki ne mozduljak a házból. Ijedten mondtam neki, hogy 
engem a másik asztalnál már kiosztottak a Kaćanskihoz. Ő erre a kezembe nyomta a papírt, 
kivezetett az utcára, és hazaengedett. Akkor már nem ment olyan nagyon az öldöklés, de 
azért itt-ott szedték még össze az embereket a faluban is meg a fehér karszalag viselésére 
kényszerített munkásszázadokból is.

A cinizmus legszemtelenebb kinyilvánítása! A szenttamási gimnázium falára 
az 1944–45-ös ártatlan magyar polgárok tömeges megkínzásának és kivégzésének épületére 

az „ártatlan polgárok megszállók általi 1942-es megveretése és zaklatása” emlékére állítottak 
emléktáblát (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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Ezzel a papírral a zsebemben aztán már bátrabban mentem én is ide-oda, de főleg az 
anyámékhoz.

Még ekkor is tombolt a kíméletlen rablás és fosztogatás, még gátlástalanabbul, mint a 
fordulat első napjaiban. Akkor ugyanis volt bőven elhagyott ház, melyekből zavartalanul 
el lehetett hajtani a jószágot és fosztogatni a hátrahagyott értékeket. Minden magyar házba 
beállítottak azzal, hogy adják elő az elrejtett fegyvereiket. Közben ezzel az ürüggyel felfor-
gatták az egész házat, és amit csak találtak, pénzt vagy egyéb értéket, magukhoz vették és 
elvitték olyan szavak kíséretében, hogy: »Ezeknek már úgysem sokáig veheted hasznát, ez 
már úgysem kell neked sokáig.«

A férjemnek is, nekem is rengeteg ruhánk volt, nekem sok ágyneműm. Megboldogult 
apósom az első világháború végén átélt szerb sarcolásokon okulva idejében ládákba rakta 
és fészerben, ólban, egyebütt elásta minden értékesebb holminkat, nálunk így nem találtak 
szajrézni valót. Később a kényszermunkára elhajtott magyarok üresen maradt házait is 
feltörték, felforgatták és kirabolták.

Egyik alkalommal hazatérve a szüleimtől a nagykaput tárva-nyitva találtam, az ajtó-
kat feltörve, a házigazdánk lakásának ablakait betörve és létrát támasztva oda. Minden 
még használható, értékesebb holminkat elvitték: munkásruhát, lábbelit, babakelengyét, 
lisztet, babot, szalonnát, amit csak értek. Mindezt fényes nappal, alig pár óra alatt. 1944. 
december elején volt ez, de egész télen át, szinte tavaszig lehetett ilyen brutális betöré-
sekről hallani.

Rémületemben a közelben lakó nagyszüleimhez futottam. Ott aztán még nagyobb 
zűrt találtam. Hazajöttek Újvidékről a sógoromék. A sógornőm és az asszonyok sírtak, és 
takarították fel a gangban a törés-zúzás törmelékeit. A férfi ak testén kék-zöld véraláfutások, 
és több sebből véreztek, ahogy fegyverekkel falhoz állítva puskákkal ütötték-verték őket. 
Ismeretlen fi atal szerbek voltak az ilyen rablóhadjáratok végrehajtói a falu másik végéből 
odaküldve. A falhoz állított férfi ak füle mellett lövöldözve követelték tőlük nem létező 
fegyvereiket, s túrták fel közben az egész házat pénz és értéktárgyak után kutatva. Közben 
a polcokon talált lekvárt, befőttet mind kidobálták a gangba. A gyereket kiborították a 
bölcsőből meg az ágyból. Egyikük fegyverét rajtuk tartva őrizte, tartotta sakkban a ház 
népét, míg a többiek túrták, zúzták, törték a ház berendezését. A gyerekvisításra a sógornőm 
kiugrott a sorból, és birokra kelt az ajtónállóval. Amikor lefogták, széttépte keblén a ruhát 
és rájuk ordított: »Ide lőjetek, de a gyerekeimet ne bántsátok!«

A Lepi Lazo volt a vezetőjük. Az igazi vezetéknevét nem tudom, mindenki csak így 
ismerte. Éppúgy, mint a Ćopa Đurót. Ez a Lazo vezette azokat is, akik Oláh Péter bácsit 
meg a feleségét, Varga Julcsa nénit hajtották be fegyverrel a községházára, azzal a fi atal 
párral az epresi kis utcából, a mai benzinkút mögül. Az Oláhék gyümölcskereskedők vol-
tak, már jó öregek, talán 80 év körüliek. Jó ideig tartó zaklatás, vallatgatás után egy éppen 
a községházán járó szerb ismerősük végül jótállt értük, és kimentette őket, amiért viszont 
sokan később elvárták a hála kézzelfogható jelét. Mire azonban Oláhék hazaértek, már üres 
házat találtak. Még a hűséges házőrző kutyát is lelőtték.
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Szervezetten meg volt játszva, begyakorolva akkorra már a harácsolás. Egyik csoport 
elhurcolta a háziakat, mások, hogy irgalmasnak tűnjenek, megmentették, és ismét mások – a 
társaik –, amíg a színjáték tartott, mindent elvittek a házukból, ami valamit is ért.

Nagyon sok ilyen rablás volt. Előfordult az is, hogy egy-egy házhoz többször is kijöttek, 
például hozzám is. A férjem cipészgépét keresték rajtam, még azt is tudták, hol állt. Köve-
telték, mondjam meg, hova rejtettük el. Azt mondtam, egy másik csoport már megelőzte 
őket, és elvitte. Erre követelték, mondjam meg, kik voltak. »Nem tudhatom, nem ismertem 
őket, mint ahogy magukat sem ismerem« – volt a válaszom. Tovább nem gorombáskod-
tak, elmentek, de bemutatkozás nélkül. Ha mindenünk nem lett volna elásva, az égvilágon 
semmink se maradt volna.”14

 14 A tanú számos, különféle atrocitás áldozatának azonosításával segítette a kutatást. Itt csak a kirívóbb eseteket 
említem. A többi a tanú azonosítószámával megjelölve az áldozatnévsorok valamelyikébe beépítve található.



■■  Tanúk és vallomások ■ 145 ■   

FARAGÓ BÓHA VERONKA

(SZENTTAMÁS, 1934)

„Községi rendőr volt az apám Turján. 1944 kora őszén dobszóra bevonult ő is a honvédség-
hez, amikor egy egész vonatszerelvény, teli szenttamási magyarokkal, elment Verbász felé. 
Annyian voltak, hogy egy különszerelvény jött értük Szenttamásra. Ez a bevonulás volt a 
szerencséje, mert a háborút átvészelte élve, itthon a »felszabadulást« viszont egészen biz-
tosan nem úszta volna meg. Két lánytestvérét és egyikük férjét gyászolhatta azután, hogy 
1955-ben hazatért a hadifogságból. Akkor már csak berángatták, vallatták, fenyegették 
még egy ideig, de már nem bántották.

Nem is szeretek még visszaemlékezni sem azokra a vad időkre, s beszélgetni sem akarok 
róla, hogy ne idézzem fel családom tragédiájának eseményeit, mert ez nagyon nehezemre 
esik. Kérdésre viszont, ha ismertem valakit, szívesen segítek egy-egy áldozat azonosításának 
feltárásában.”15

 15 A tanú 33 személyről és azok családjáról közölt adatokat megerősítve más tanúk állítását is. Közlései beépültek a 
többi tanú által megnevezett áldozatok névsorába.

Faragó József, a tanú édesapja 
községi rendőrként Turján 
(A szerző gyűjteményéből)
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FENYVESI PÉTER

(SZENTTAMÁS, 1936)

„Szenttamáson, közvetlenül a központi magyar temető melletti úgynevezett régi szerb te-
metőben (üres térség) négy nagyobb, olyan 4,5 × 2,5 méter átmérőjű tömegsírról tudok.

Gyerekkoromban a temető Laza Kostić utca felőli oldalkapujától a főbejáratig egyenes 
vonalú, kitaposott gyalogút vezetett éppen csak érintve a tömegsírok szélét. Áthaladva 
ezen az úton mi, itteni magyarok igencsak lopva, de el-elejtettünk egy-egy szál vagy kisebb 
csokor virágot az oda belelőtt családtagjainkra. Én az édesapámra és anyai nagybátyámra, 
akiket 1944 őszén ártatlanul öltek meg.

Óriási vérveszteség ért akkor egyes szenttamási magyar családokat. Szinte nincs is magyar 
család itt, akinek ne volna oka valakijét gyászolni vagy meghurcoltatása miatt sajnálni.

Én csak azokról akarok szólni, akiket jól ismertem és közel álltak hozzám. Ezek a kö-
vetkezők:

   1.  Édesapám, Fenyvesi Ferenc 38 éves bognármester – kivégezték.
   2.  Anyai nagybátyám, Nagy István 23 éves munkás – kivégezték.
   3.  Apai nagybátyám, apám legidősebb öccse (1908),
   4.  apai nagybátyám, apám középső öccse (1913) és
   5.  apai nagybátyám, apám legfiatalabb öccse (1920), miután kiszabadultak a hadifog-

ságból, megtudták, hogy testvérbátyjukat és annak sógorát ártatlanul meggyil-
kolták, emiatt nem tértek haza családjukhoz.

Én síremléket állíttattam nagyszüleim sírja fölé, és rávésettem kivégzett apám adatait 
és fényképét, így örökítve meg emlékét.”



■■  Tanúk és vallomások ■ 147 ■   

FILIPOVIĆNÉ LENKA CVETNAROV

(SZENTTAMÁS, 1927 – SZENTTAMÁS, 1980)

E sorok írójával 17 éven át egy irodában dolgozott kettesben a szenttamási községi bíróság 
iktatójában. Többször is elbeszélgettünk egymás életéről, múltjáról, amikor éppen kevesebb 
volt a munka meg az ügyfél. Sok mindent megtudtam tőle. Apja kocsmáros volt, négyen 
voltak testvérek. Apja a magyarok bejövetele előtt berukkolt a jugoszláv királyi hadseregbe, 
és éppen a magyar bevonulás előtti éjszaka ért haza katonaruhában, fegyverrel az oldalán. 
Megparancsolta feleségének, hogy a katonaruhát és a fegyvert tüntesse el, mert abból még 
baj származhat. A feleség a katonaruhát batyuba kötve a kemencébe rejtette, a pisztolyt meg 
beledobta az udvaron lévő ásott kútba. Azt gondolta, néhány nap múlva úgyis kenyeret kell 
sütnie, akkor majd az egyenruha elég a kemencében. Pár nap múlva azonban járőr érkezett 
hozzájuk, három honvéd és két helybéli nemzetőr, Zsellér Tamás és Benkó Vince.16 Fegyvert 
követeltek Lenka apján. A nemleges választ követően mindannyiukat sorba állították az 
udvaron, miközben kutattak a házban a keresett fegyver után. Megtalálták az egyenruhát a 
kemencében, ami csak még intenzívebb kutatásra ösztönözte őket. Végtére a kútba szakadt 
vödrök kiemelésére használt vasmacskára rá is akadt a pisztoly, amiért aztán ott a helyszínen, 
családja szeme láttára Benkó lelőtte az apját,

  1.  Tošo Cvetnarov 52 éves szenttamási kocsmárost, négy gyermek (21, 19, 17 és 7 
évesek) apját titkolt fegyvertartásért.

Másik alkalommal, Jelo Kurjački egyik látogatása után elmondta, hogy a néni fi át lelőtték 
a magyarok, s a front átvonulása után 21 éves nővére, Danica Jelóval és még többedmagával 
tagja volt az úgynevezett népi ítélőbíróságnak (Narodni sud), amely „tüzetes” bizonyító 
eljárás során mondott ítéletet vagy mentett fel embereket, akiket háborús bűnökkel vá-
doltak, és e bíróság elé állítottak. Elmondta, hogy többek között apja gyilkosait is halálra 
ítélték, s hogy:

 16 A tanú ebben téved. Valójában nem Vince, hanem fi vére, Benkó Imre volt ott, a történet tehát róla szól.
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   1.  Zsellér Tamás 45 év körüli szenttamási nemzetőrt itt Szenttamáson,
   2.  Benkó Vincét, szintén ilyen életkorú társát pedig Magyarországon fogták el és 

végezték ki. (Az igazság az, hogy Benkó Vince, amikor a honvédségtől megszök-
ve hírül vette, hogy itthon halálra keresik, egy időre Szabadkán húzódott meg. 
Néhány év múlva hazajött, de akkor már a kutya se kereste, hol járt, mit csinált.) 
Magyarországon valójában Vince testvérbátyját,

   3.  Benkó Imre 45 éves nemzetőrt, később községi rendőrt fogták le az át-átránduló 
szerb „partizánok”, s hozták haza kivégezni. Imre felesége és egy leánya odaát 
maradtak.

Olyan „alapos és tüzetes” vizsgálatot végzett tehát az „illetékes népbíróság”, hogy Imre 
helyett Vincét küldték volna halálba, s hogy egyikük feltételezett bűnrészességéért mindkét 
testvérnek meg kellett volna halnia.

Lenka többször is hangsúlyozta, hogy Evica, az anyjuk, szigorúan megtiltotta többi 
testvérének, hogy részt vegyenek a bosszúban annak ellenére, hogy apjukat kivégezték a 
magyarok. Saját részvételét is elhallgatta. Két-három tanú is akadt azonban, aki azt kö-
zölte, hogy a gyerekei mégis közreműködtek a bosszúban. Először ő maga, amikor mókás 
esetként mesélte el, hogy a „felszabaduláskor” hétéves testvéröccse társaival behatolt az 
Újvári-moziba, és minden zsebét dugig tömve érkezett haza nagy örömmel újságolva, hogy 
„ezután, míg élnek, mindannyian ingyen járnak moziba”, annyi mozijegyet vitt haza. Evica 
néni megdorgálta a fi át, hogy ilyesmit nem szabad csinálni. Nem valószínű azonban, hogy 
19 éves fi a és 17 éves lánya az anya puszta intésére távol tartotta magát az eseményektől, 
mindkettőjük neve szóba került ugyanis a razziázó hajcsárokat emlegető több tanú visz-
szaemlékezésében.

   1.  Lenka részvételét e sorok írójával közvetlenül Szépné Simonyik Ilona közölte, 
amikor 15-16 év után felismerte benne azt a 17 év körüli lányt, aki puskával a 
vállán kutatott a szekrénye fiókjaiban, és magával vitte 14 éves fia bőrtáskáját és 
töltőtollát, és a szekrény polcán talált pénzt is.

E sorok írója viszont arra emlékszik vissza, hogy nagyon gyakran látogatták meg Lenkát 
régi, fi atalkori barátkozásukra hivatkozva nővére:

   2.  Maričićné Danica Cvetnarov (1923), az egykori népbíróság tagján kívül még sógora,
   3.  Ilija Maričić Čaruga (1920), valamint még olyan alakok is, akikről kutatásaink 

során kiderült, hogy bizony „harcostársai” is voltak neki a razzia során, nem csak 
fiatalkori barátai. Ilyenek voltak mások vallomásai szerint:

   7.  Lazar Medurić Lepi (Lepi Lazo), akkor 20-25 éves fiatalember,
   8.  Zdravko Kaplarski Dobošar, akkor még fiatal fegyveres,
   9.  Jelena Kurjački Baba Jelo, a bosszúálló fekete özvegy, az egyik főhóhér,
 10.  Rado Belić Kastrola, más nevén Ženski Rada, a bohém bázistartó,
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 11.  Lazar Gavanski Csempe, a csempeszájú főkolompos vérbíró,
 12.  Đoka Janošev Opa, akkor még fiatal emberhajcsár és verőlegény,
 13.  Mileta Gavanski 35 év körüli jogász, vérbírósági elnök,
 14.  Ljubica Milinov Leđanski, a Žarko igen fiatal lánya,
 15.  Momčilo Milošev Kiseljak akkor 35 év körüli jogász, vérbírósági alelnök,
 16.  Ilija Pivnički, akkor még igen fiatal legény és mások, akikről csak későbbi vallomások 

derítették ki, mi is kötötte őket valójában egymáshoz.
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FULLAJTÁR VÁMOS VINCE

(SZENTTAMÁS, 1900 – SZENTTAMÁS, 1996)

„Sikerült elkerülnöm a regrutálók fi gyelmét, így nem kaptam háborús behívót sem a szerb, 
sem a magyar hatóságoktól. A dobszóra meg nem mentem el, s így a fordulat egész idején itt-
hon voltam. Igaz, félrehúzódva, nehogy valakinek szálka legyek a szemében, ha meglát.

Kis idő elmúltával pedig némi juttatás ellenében szabad menetlevelet is sikerült besze-
reznem Kosta Piroški akkori albírótól, aki úgymond jótállt értem.

Tehát nem sokat forogtam akkor a nép között, de egyről-másról tudok.

   1.  Finta Józsefet, olyan korombeli földművest például kivégezték, mire föl a honvéd-
ségből hazatérő fia,

   2.  ifj. Finta József visszaszökött Magyarországra.
   3.  Zajgó Bora (László Borbála, 1922) a rokonom, Fullajtár Antal mostohalánya volt. 

A férje, valami Kovács nevezetű, ha jól tudom, elveszett a háborúban. Volt egy 
kisfia is, itt élt Szenttamáson. Beszélték akkoriban, hogy előbb összetörték, majd 
fölakasztották a saját házánál.

   4.  Makra Julcsa annak a Puker Jakab nemzetőrnek volt a felesége, aki katonákkal 
járta a tanyavilágot. Állítólag megerőszakolta a szerb Pajo Piroški lányát. A férjét 
keresték a partizánok, de mivel az berukkolt, őt vitték be a gimnáziumba, és ki 
akarták belőle verni, árulja el, hol a férje. Egy pillanatra őrizetlenül maradt, és az 
emeleti ablakon kiugorva elmenekült.

   5.  Slavko Belić Kastrola egyik főszervezője volt a kényszermunkára fogásnak. Össze-
gyűjtötték a faluban a munkára fogható magyar nőket és tizenéves gyerekeket 
a községháza udvarán, és a sáros, fagyos november végi, december eleji időben 
fehér szalagot köttetve a karjukra, csoportokra osztva gyalog hajtották őket fegy-
veres lovasok kíséretében a kulukra,17 letörni és betakarítani a szerb nagygazdák 
földjeiről a termést. Az úgy ment, hogy egy-egy gazda létszám szerint kiigényelte 
a kellő számú munkaerőt, s azokat aztán az igénylő tanyájára, földjére kísérték 
fegyveres őreik. A törés befejezéséig tartották ott a szerencsétleneket megalázón 
felszalagozva. Ezt a Slavkót én láttam, amikor lóháton, fegyverrel hajtott olyan 
15-20 magyar asszonyt rokona, a Belić katonatiszt tanyájára a Szegedi úton.”18

 17 Kuluk, azaz ’robot (munka)’.
 18 Szenttamás határában – akárcsak a többi, hasonló fekvésű bácskai településen – ma is Szegedi útnak nevezik az 

egykori nyomvonalat, országutat, amelyen Pétervárad – illetve Újvidék – felől Szegedre lehetett utazni.
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FUTÓ FERENC (1922–1995) ÉS NEJE, DUDÁS KATALIN (1926)

„Közös nyilatkozatunk – annak ellenére, hogy a kritikus 44-es napokban már 22., illetve 
18. életévünket betöltöttük – csak nagyon kevés eredményt adhat, már azért is, mert éppen 
hadifogságban, illetve magyarországi gyermekgondozáson voltunk.

Mindketten 1945-ben érkeztünk haza, és a népirtás nyomait tapasztalhattuk lépten-
nyomon. A magyar időben Szenttamásnak 17-18 000 lakosa volt, s ennek a fele, körülbelül 
8,5-9000 volt magyar. A háború utáni első népszámlálás19 már csak 6 vagy 6 és fél ezret 
talált. Csak a vak nem látta a 2,5-3000-es hiányt. Sajnos a terror és a kollektív bűnösség 
fejünkbe sulykolása hatására, ha láttuk is a veszteséget, fél évszázadon át erről – államel-
lenes tevékenységért járó börtönbe zárás veszélye miatt – hallgatnunk kellett. Egyikünk 
családjának sem volt emberi életekben mérhető áldozata, csak bátyánknak, Dudás Mihály 
római katolikus kántornak kellett elmenekülnie a gyerekeivel. [Ezt majd később idézzük, az 
elmenekültek és elüldözöttek felsorolásánál. – A szerző meg j.] Információink természetesen 
közvetlenek és közvetettek, ami azt jelenti, ha távoli rokonok, barátok, régi szomszédok 
jelenlétének hiányát fölvetettük, családunk és rokonságunk tagjai adtak magyarázatot 
életük, haláluk alakulásáról.”

 19 A háború utáni első népszámlálást 1948-ban tartották. A magyarok lélekszáma a valóságosnál nagyobbnak 
mutatkozott, mert sok német is magyarnak vallotta magát, hogy elkerülje a németekkel szembeni kegyetlenebb 
zaklatásokat.
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GÁLNÉ VICSEK MÁRIA

(SZENTTAMÁS, 1929 – SZENTTAMÁS, 2010)

„Tizenöt éves voltam, amikor bejöttek az oroszok. Óriási volt akkor a rémület és a kavaro-
dás, borzalmas hírek keringtek rémtetteikről, s így a nép nagyobb rokoni közösségekbe, ha 
lehetett, tanyára menekült. Nálunk is volt akkor gyűrődés. Elhunyt Lajos bátyám felesége 
ugyanis újra férjhez ment, és bátyámtól született két gyermekét (10 és 11 évesen) anyám-
nál, nálunk hagyta nevelésre. De a sváb villanyszerelő, Bor Fülöp rokonai is, egy Ilze nevű 
bácsfeketehegyi (Feketić) német kislány Ilona nevű anyjával nálunk voltak vendégségben 
éppen akkor, amikor a környékbeli falvak és tanyák német lakosságát összeterelték a fegy-
veres partizánok, előbb Szeghegyre (Lovćenac), majd Gádorra (Gakovo), haláltáborokba. 
Ilona a kis Ilzével ideiglenesen nálunk maradt, s így megmenekült a valószínű haláltól. A két 
nőt jó két év elmúltával, 1946 őszén Forgácsné Piros néni, a mentős Petyi anyja szöktette 
át Magyarországra. Ilona szeghegyi szülei meghaltak a haláltábor embertelen körülményei 
között.

Vicsek Ferenc kerékpár-igazolványa a pedáns magyar nyilvántartásból. Ilyen nyilvántartás 
felhasználásával a szerbek könnyűszerrel szedték össze és konfi skálták a magyar tulajdonban 

levő rádiókat és kerékpárokat
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   1.  Vicsek Ferenc (1919), a még nőtlen testvérbátyám 1944-ben berukkolt a honvéd-
séghez. Késő ősszel jelentkezett utoljára, így nem tudni, mi lett vele. Állítólag 
novemberben már Szabadkán látták az Ozna fogságában. Aztán nyomtalanul 
eltűnt.

   2.  Vicsek Etelkát, testvérbátyám 11 éves kislányát és
   3.  Vicsek Lajost, bátyám 10 éves kisfiát anyjukkal,
   4.  Bergel Julissal és annak második férjével,
   5.  Horgász Péter mészárossal együtt kitoloncolták Magyarországra.
   6.  Lassy Péter 55 éves sváb kereskedő volt. 1944 őszén
   7.  Bruno nevű vőjelöltjével együtt fegyveres szerbek elhurcolták, s többé nem adtak 

életjelt magukról. Ez a Bruno szökött német katona volt, beleszeretett Péter 
lányába, és náluk megbújva akarta túlélni a háborút. Felfedezték, és a két férfit 
kivégezték.

   8.  Lassy Piroskáról, Péter leányáról és édesanyjáról nem hallottunk tovább semmit, 
nem tudni, túlélték-e a borzalmas időszakot, de Szenttamásról eltűntek.

   9.  Bor Fülöp szenttamási villanyszerelőt és nejét,
 10.  Bor Fülöpné, Margit asszonyt szintén elveszejtették a fegyveres partizánok. Kislá-

nyukat,
 11.  Bor Ingét nagyszüleivel együtt szintén a gádori táborba toloncolták, s többé nem 

hallottunk hírt róluk.
 12.  Nagy Ferenc 65-70 éves Kis utcai bácsinak állítólag azért kellett meghalnia, mert 

41-ben kinn ült éppen a háza előtt, és nem védte meg Nastić orvost, amikor azt 
az ő szeme láttára megverte Tisza Mátyás nemzetőr.”

A tanú átadott e sorok írójának egy dokumentumot, amely valójában egy háború 
utáni fellebbezésnek a másolata, amelyet a család óvásként adott be a német vagyonokat, 
ingatlanokat konfi skáló hatósághoz, mert a partizán hatalmi szervek német vagyonként 
elkonfi skálták Vicsek Ferenc (a tanú eltűnt honvéd fi vére) szántóföldjét.20

 20 A családot és baráti körét érintő háborús veszteségek felsorolása után a tanú a különféle atrocitások számos áldoza-
tának azonosításával is segítette a kutatást. Ezek az adatok a tanú azonosítószámával is megjelölve mind beépültek 
a mellékelt áldozatnévsorok megfelelőjébe. 
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GAVLIK BÉLA

(SZENTTAMÁS, 1939)

„Feleségem népes rokonságának, de az én családom baráti, illetve vallásközösségi körének 
számos tagja esett ártatlan áldozatául a háború utáni soviniszta magyarirtásnak. Ahogy 
értesültem róla, hogy Ön kutatja ezeket az eseményeket, feleségemmel számba vettük a 
környezetünket sújtó veszteségeket, és átadom most e jegyzéket, ha fel tudja használni:

Családi szájhagyományból tudom, hogy a jelenlegi piactér alatt, az egykori fa- és fű-
résztelep gödreiben is tömegsírok vannak, és hogy a Paroški-féle mészégető kemencékben 
is égettek el magyar hullákat.

Arra meg már én is emlékszem, amikor a község felszámolta és házhelyeknek osztotta 
ki a magyar temető és a Bácsér (Krivaja) közötti felekezeti (köztük a metodista) és a vele 
az úton átellenben levő zsidó temetőt is.”21

 21 A valamilyen módon atrocitást elszenvedett saját rokona, családja, baráti és vallásközösségi köre tagjai mellett fele-
sége családjának szenttamási, turjai és nádaljai veszteségeit és tortúráit is részletesen elmondó tanú nagymértékben 
hozzájárult a különféle atrocitások áldozatai azonosítását célzó kutatások eredményeihez. Ezek az adatok a tanú 
azonosítószámával is megjelölve beépültek a mellékelt névsorok valamelyikébe.

Az ártatlanul elfogott magyar polgári személyek 
egyik gyűjtőfogdája és kínzóhelye a mai Bárd utcai magtár volt. A Községi Harcosszövetség 
arcátlanul jelölte meg az épületet a „fasiszták 1942-es tömeges kínzásainak színhelyeként” 

(Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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GERTNER SÁNDOR

(SZENTTAMÁS, 1931 – SZENTTAMÁS, 1998)

 „Nagyon régen várom már, hogy végre behatóan és többen is foglakozzunk a több mint fél 
évszázaddal ezelőtt rajtunk elkövetett véres események ártatlan áldozatainak, öregeknek, 
gyerekeknek és asszonyoknak is a számbavételével, azonosításával. Mindig is elítéltem az 
erőszakot és a megalázást, amivel belénk fojtották még az emlékezést is. Kényszerítettek 
bennünket, még a később születetteket is, hogy ártatlan áldozatainkat fasiszta csatlósoknak 
és háborús bűnösöknek, üldözőinket és gyilkosaikat pedig felszabadítóknak nevezzük.

13-14 éves virgonc kamasz voltam a 44-es fordulat idején. Olyan minden iránt érdeklő-
dő gyerekfajta, puszta kíváncsiságtól hajtva gyakran voltam »jó időben jó helyen« ahhoz, 
hogy saját megfi gyeléseim alapján szinte teljes egészében rálássak a szenttamási magyarság 
második nagy szaladásának engem érdeklő részleteire. Az első az 1848-as szabadságharc 
idején volt.

Nagyon sok szenttamási embert és szinte minden magyart ismertem és ismerek ma is 
sokoldalú érdeklődésemnek és társadalmi tevékenységemnek köszönhetően. Hála istennek, 
jó az emlékezőképességem az arcok és az események felidézése tekintetében is.

A honvédség és a magyar karhatalmi erők csendőr- és rendőrosztagainak kivonulását 
közvetlenül megelőzően többször is végignéztem az anyaországból »behozott« és a helybéli 
értelmiség, az önkormányzati személyzet és a karhatalmi közegek készülődését, gyülekezését 
a menekülésre. Sok-sok baráttól, iskolatárstól és ismerőstől lehetett ott a gyülekezőhelyen 
a menekültszállító hosszú kocsisorok indulása előtt búcsút venni. Persze csak »ideiglene-
sen«, mert akkor még mindenki vissza akart ide térni. Akkor még nem sejtettük, hogy az 
a kézfogásunk, ölelésünk vagy csókunk a végső búcsú lesz.

Az induló kocsikaravánokat csendőri és rendőri közegek kísérték. Gyakori volt azonban 
az is, hogy egyes szenttamási családok saját szervezésben és fogaton, a maguk által válasz-
tott úton indultak annak ellenére, hogy a hatóságok állandóan óvtak és fi gyelmeztettek 
a szervezetlen és védelem nélküli menekülés veszélyeire. Az így menekülők nagy hányada 
ugyanis útszéli fosztogató és rablógyilkos bandák, fegyveres lógósok – partizánok – ki-
szolgáltatottjaivá, áldozataivá válhatott. Örülhettek, ha csak mentett vagyonkájukat és 
fogataikat szedték el tőlük meghagyva életüket.
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A menekülők szinte kivétel nélkül ígérték, hogy szerencsés megérkezésüket és elhelyez-
kedésüket, amint tehetik, valamilyen úton-módon jelentik az itthon maradt rokonaiknak, 
barátaiknak. Sajnos nagyon sokan közülük soha többé nem jelentkeztek, vagy mert itthon 
a címzett tűnt el, vagy mert ők, a menekülők lettek áldozatai a vonatszerelvényeket és 
kocsikaravánokat gépfegyverező és bombázó szövetséges repülőgépek, illetve az útonálló 
fegyveres bandák támadásainak. A háború polgári áldozatai ők is, mint az itthon jeltelen 
tömegsírokba lövöldözöttek. S ugyancsak azonosíthatatlanok, mert útszélen, szétszórva, 
jeltelen sírgödrökbe lettek eltemetve. Őket még a népi emlékezet sem áldozatként, hanem 
elmenekültként vagy kitoloncoltként tartja számon, ha egyáltalán számon tartja. Létszámuk 
akár össze is vethető az itthon kivégzettekével. Ezért tehát őket is megilleti a kegyeletadó 
megemlékezés.

Apám 1944 októberének derekán fogatával kiment a Béla járás határrészen a Sava Pivnički 
tanyájához közel fekvő kukoricaföldjére száras kukoricát hozni haza a jószágnak. Három 
honvédegyenruhás férfi t talált ott lelőve. Kettőt holtan, egy még élt. Ez elmondta apámnak, 
kocsik és lovak rekvirálására küldték őket a tanyavilágba a menekülők elszállítására, de a 
kukoricásból orvul leadott sortűz fogadta őket. Ő elvesztette az eszméletét, s arra tért ma-
gához, hogy a szerbül beszélő orvgyilkosok a lábánál fogva vonszolják beljebb a dűlőútról 
a kukoricásba. Mivel ismét elájult, róla is azt hihették, hogy halott, mint két társa, akiket 
ismételt feleszmélése után már hiába szólítgatott. Gyilkosaik kizsebelték őket, irataikat, 
értéktárgyaikat, fegyvereiket elszedték, és eltávoztak. Apám segítségét kérte, ne hagyja őt 
ott elvérezni. Apám fölsegítette a kocsiderékba, letakarta száras kukoricával és bevitte a 
legközelebbi magyar tanyára, hogy ellássák sebeit és bújtassák el, amíg ő nem küld a faluból 
segítséget a halottak és a sebesült elszállítására. Hazaérve azonnal értesítette egyik szomszéd-
ját, aki rendőr volt. Az csendőrökkel és katonákkal kiment a helyszínre intézkedni.

A szenttamási határban voltak ugyan partizánbázisok,22 ezek azonban nem aktív el-
lenállók fészkei voltak, mint például a Zsablyai járásban, így Nádalján is, hanem inkább 
csendes búvóhelyek a honvédséghez, munkaszolgálatosokhoz való bevonulást megtagadó 
szenttamási szerbek számára, akik csak a fordulat előtti egy-két hét során kezdték el zaklatni 
a magyar karhatalmistákat. Amikor Óbecse felől már idehallatszottak a szovjet katyusák 
dübörgései.

A magyar időben különböző összetételű fegyveres magyar járőrök cirkáltak a határban, 
s az általuk észlelteket feletteseiknél kellett jelenteniük. Történt egyszer, hogy három első 
világháborús vitéz, nemzetőrként együtt járőrözött, amikor a dűlőút menti kukoricásból: 
»Állj vagy lövök!« parancs hangzott el a hátuk mögött. Nyomban utána még néhány egy-
értelmű utasítás: »Kezeket fel! Hátra ne nézz, mert meghalsz! Térdre! Nyújtott kezekkel, 
hasra! Ne mozdulj!« Az út porában hasaló három embertől aztán elszedték fegyvereiket 
és lőszerüket, majd eltávoztak anélkül, hogy a három levitézlett vitéz Brasnyó Mátyás ve-
zetésével meglátta volna támadói arcát.

 22 Az orvul támadó fegyveresek rejtekhelyeit bázis (szerb nevén baza) szóval jelölték. A szenttamási határhoz hasonló 
síkvidéken ez általában a lakott helyektől távolabb, messzebb eső tanyákon, az épületek vagy a takarmányasztagok 
alatt ásott vermek voltak.
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A magyarok irtása idején sokan lakoltak azért, mert segítettek a magyar hatóságnak 
kézre keríteni az orvtámadókat. Kaszás Mátyás 30-35 év körüli földművest és apját, Kaszás 
Gergely 60 év körüli gazdálkodót azért verette agyon a Jelo Kurjački, mert a bujkálókra 
vadászó egyik csendőrjárőrnek útvezetőjévé szegődtek, s vasvillát ragadva »Csak utánam, 
uraim!« biztatással vezették őket a kukoricáson át a Jelo-bázis kifüstölésére.

Személyesen láttam, amikor az Ozren pék és egy Đođo nevű milicista23 fegyverrel a 
kézben kísérte a községháza felé Tóth Gyuri bácsit, egy középkorú szobafestőmestert meg 
a Bóha Julcsa nénit, a Hugyik Péter meg a Józsi anyját. Azt meg másoktól hallottam, hogy 
a Vörös család három tagját: Piros nénit, Pistit, a 18-19 éves fi át meg Mariskát, a 16-17 
éves lányát. Egymáshoz voltak kötözve, kocsiderékba ültetve. A Šuco pék a község kocsiján 
szállította őket a határból a faluba úgy, hogy ő a bakon ült, két lába között puskával.

A szépligeti (Gajdobra) haláltábor felszámolása és a túlélő táborlakók szélnek eresztése 
után Temerin, Bácsföldvár és Óbecse mellett Szenttamás magyar lakossága vállalta talán a 
legtömegesebben a széteresztett, földönfutókká tett, házaikból, falvaikból kitiltott emberek 
ideiglenes vagy végleges ellátását, elhelyezését. Ez talán annak tulajdonítható, hogy Szent-
tamásról volt a legtömegesebb a kirajzás a Sajkás-vidékre, amikor a két háború között és a 
második világháború alatti évek során ott olcsón lehetett földet, házat, tanyát vásárolni a 
városokba, főleg Újvidékre, hivatali állásokba távozó szerbektől. Sok szenttamási magyar 
törpebirtokos adta el akkor vagyonkáját itt, és vásárolt Csúrogon, Zsablyán, Nádalján 
és egyebütt jelentősen nagyobb, jó minőségű tanyás birtokot. Még több volt azonban a 
háború alatt ezekben a falvakban a közhivatali állást vállaló szenttamási vagyontalanok 
száma. Nem csoda tehát, hogy több száz szélnek eresztett táborlakó a családja korábbi 
lakóhelyén, Szenttamáson kért és kapott menedéket, szállást és ellátást. Az Iván, Rohacsek, 
Parragi, Brasnyó, Czvitkó, Döme, Hornyik, Bakos, Gál, Bereczki, Jakubecz, Móricz, Nacsa, 
Tojzán, Guszton és más családok töredékét, megmaradt tagjait vállalta akkor a magában 
is megtizedelt, megcsonkított szenttamási rokonság, a Hugyikok, Odryak, Brasnyók, 
Bergelek és mások.

Van néhány megrendítő emlékem azokból az időkből. Például apám jó ismerősének, a 
köztiszteletben álló Nagy Illés bácsinak az eltüntetéséről. Soha többé nem adott magáról 
életjelt feleségének, Dudás Márcel néninek és fi uknak. A Szép Imre bácsi sógorának, egykori 
nemzetőrnek meg az lett a végzete, hogy túl korán szökött meg az oroszok fogságából, és 
érkezett haza. Feleségénél ugyanis tetten érte éjjel az öreg Kuljant (Gložanski). A kelle-
metlenkedő féltékeny férjet aztán az asszony elhurcoltatta a Kuljannal. Lecsukták szegényt 
hosszú évekre, mert akkor már nem végezték ki a volt nemzetőröket. Hátborzongató hírek 
keringtek a Csúrogra benősült fi atal szenttamási kocsmáros, Brasnyó Péter és fi atal felesége 
kegyetlen kivégzéséről. Szenttamási elfogatásuk után Csúrogra vitték, és saját kocsmá-
juk udvarán úgy végezték ki őket, hogy a férjet egy padhoz kötözve és falhoz támasztva 
kényszerítették, hogy végignézze, amint szép fi atal feleségét hat kínzójuk megerőszakolja, 
majd a megpocskolt asszonynak fához kötözve kellett végignéznie, hogy férjét a paddal 

 23 A titói rendszerben a rendőrség neve milícia, a rendőröké milicista (szerbül: milicija, illetve milicist) volt.
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együtt kettéfűrészelik, mielőtt még őt, az asszonyt is kivégezték. Csúrogról azokban az 
időkben sok-sok hasonló borzalmas hír érkezett hozzánk, ami csak fokozta a szenttamási-
ak rémületét. Egy másik ilyen hír szerint – sajnos a szereplői nevére már nem emlékszem 
– szintén fi atal házaspárt szenttamási rokonaiknál fogták el, és hurcolták haza Csúrogra, 
s házuknál a férjjel végignézették, amint felesége fejét egy fatuskóra szorították le, arccal 
felfelé, és fejszével lefejezték. Utána a férjet halálra ítélték, és Csúrog főterén nyilvánosan 
kivégezték. Pedig csak községi kocsis volt az ember.”24

 24 Gertner Sándor valóban lelkiismereti kérdésként viszonyult a kutatómunkához. Hónapokon át, hetenként néha 
két-három alkalommal is hozta papírdarabkákra felírt jegyzeteit, nézte át, s ha tudta, pontosította vagy meg-
erősítette a más forrásokból beérkezett adatokat, fényképeket és egyéb anyagot. Teljes nevének, sőt fényképének 
közlését is engedélyezte az általa begyűjtött majdnem 300 különféle adat hitelességének igazolására. Elkötelezett 
munkásságával hathatósan segítette a kutatás eredményességét számos áldozat azonosításával. Ezek, tanúnk azono-
sítószámával megjelölve, mások közléseivel egybevetve beépültek a könyv befejező részében mellékelt áldozatnév-
sorok valamelyikébe.
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HODONICZKYNÉ VÖRÖS MARGIT

(SZENTTAMÁS, 1914 – SZENTTAMÁS, 1997)

„Egy napon az egyik tömegsír szélén a temetőben Odrynéval, a Kati nénivel beszélgettünk 
azokról, akikről mi, szenttamási magyarok mindannyian tudtuk, hogy ott vannak elhantol-
va. Kati néni ott elmondta nekem, hogy a hellyel szemközt, az utca túloldalán álló házuk 
padláslyukán át holdvilágos éjjel,25 félelemtől és hidegtől reszketve nézte végig az ott zajló 
borzalmas eseményeket. Az odahajtott férfi ak, nők ütlegelésekkel kényszerítve ásták ki a 
tömegsír gödreit. A munka elvégeztével néhány – öt-hat – férfi t félreállítottak, a többit, 
jóval többet, a gödör szélére állították, és gépfegyverekkel belelőtték őket. Az életben ha-
gyottakkal a be nem bukottakat a gödörbe dobáltatták, és velük hányatták rájuk a kiásott 
földet. Ezt követően azt az öt-hat embert is agyonlőtték. Ezeknek már maguk a gyilkosok 
ástak egy kisebb gödröt és temették bele őket.

Legjobban a nyilasokat vadászták, de másokat is. Sok-sok asszonyt is kivégeztek.
Néhány honvédsír a magyar temetőben a szenttamási meg szőregi csetnik fegyveres 

ellenállások honvédáldozatainak tetemeit fedte. E tetemeket később a magyarok haza-
szállították. A főbejárattól jobbra, az első sorba temetett húsz-egynéhány honvédsír már 
1944-es. A falu védelmében, az Óbecse és Szenttamás közötti harcokban elesett honvédek 
nyughelye. Volt köztük szenttamási is. A legtöbb szenttamási ezekre a honvédsírokra rakta 
le a halottaknapi kegyelet virágait, elsősorban azok, akiknek szerettei a frontokon estek el 
vagy fogolytáborokban vesztek el vagy az Ozna által vidékre lettek elhurcolva és ismeretlen 
helyeken kivégezve.

A magyar kémelhárító szolgálat hat turjai lógóst fogott el és végzett ki Szenttamáson, a 
mai állami gyógyszertár helyén akkor üresen, bekerítve álló telken. A kivégzés nyilvános volt, 
ki is dobolták, mikor és hol hajtják végre. Sokan, főleg magyarok, el is mentek a bámészkodók 
közé. Az átellenben álló épület akkor szálloda volt, s csukott ablakain át, illetve a padlásán 
megemelgetett cserepei közül szerb fotósok fényképezték az esemény pillanatait, de főleg 

 25 Csillagászati adatok szerint 1944. október 31-én holdtölte volt. A tanúk visszaemlékezése igazolja, hogy október 
utolsó és november első hetében derűsek voltak az éjszakák.
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az ott bámészkodó magyarokat. E fotókat a negyvennégyes fordulatot követő időszakban 
a magyar foglyok ellen „megdönthetetlen bizonyíték”-ként használták fel a partizánok a 
tekintetben, hogy a fényképezettek a magyar kémelhárítás emberei voltak.

A nővéremmel én is – karomon az alig néhány hónapos első fi ammal, Nándorral – elmen-
tem megnézni a honvédek bevonulását. Ez már a csetnik fegyveres ellenállás fölszámolása 
után, úgy a dél körüli órákban volt, 1941 húsvétvasárnapján. Rengeteg honvéd vonult föl a 
fő utcán, lovon, kerékpárral, gyalog és különféle járműveken Feketics (Bácsfeketehegy) felől, 
Újvidék irányába. A Kőszegi-Keszeg bácsi (a kőműves) Erdélyből, úgy tudom, Csíkszere-
dáról hozott felesége, a Julis néni kendőjét lobogtatva, kiabálva kérdezgette, van-e köztük 
csíkszeredai vagy székelyföldi. A főutca és a mai Kis Ferenc utca sarkán láttam két heverő 
hullát. Az egyik egy szerb csendőr volt, a másik egy paraszt. A honvéd menetoszloppal egy 
irányban, a központ felé haladva a mai villanyrendőrnél, a Bezeg Géza sarkán két magyart 
láttam a földön mozdulatlanul, véresen feküdni. Ismertem őket, az egyik Blazsanyik Géza, 
a másik meg Hustyi Péter volt. Átellenben a Manojlović katonajegyző hatalmas termetű 
szerbiai felesége feküdt vérbe fagyva, meztelen combokkal, felsőteste felé hajló szoknyá-
ban. Ez a látvány és a Manojlovićné körül heverő még három, számomra ismeretlen férfi  
holttestének láttán teljesen kiborultam, rosszul lettem, és hazamenekültem. Később tud-
tam meg, Blazsanyik és Hustyi nemzetőrök voltak, és a csetnik–honvéd tűzharc egy-egy 
eltévedt golyója terítette le őket úgy, hogy Blazsanyik a helyszínen meghalt, Hustyi meg 
egy ideig holtnak tette magát, majd a veszély elmúltával kezeltette sebeit, és életben maradt. 
Manojlovićné és a mellette fekvő férfi csetnikek úgy haltak meg, hogy lőtték a padlásról a 
menetoszlopban közeledő honvédeket, s ezek a ház megrohamozása után mindannyiukat 
lelőtték a tűzharcban, és lábuknál fogva húzták le a padlásról, ki az utcára. Ezért csúszott 
az asszony szoknyája föl a nyakába.

Más szemtanúktól hallottam, hogy a szerb templomba, a gimnáziumba és más főutcai 
házak padlásaira befészkelt fegyveres csetnikcsoportok felszámolása után is történt egy 
provokáció. A Cico-sarok (a Karađorđe és a Laza Kostić utca sarkán lévő mai festékbolt) 
épületében lakó szerb fi atalasszony a szenttamási szerbek többsége hűségének kifejezése-
ként hatalmas virágcsokorral ment a bevonulást irányító honvéd főtiszt felé abbéli óhaját 
fejtve ki, hogy köszönteni akarja és biztosítani arról, hogy az őshonos szenttamási szerbek 
békében akarnak élni a magyarokkal és a magyar állammal. A köszöntőbeszéd jóváhagyását 
megadó honvédtiszt a bájos fi atal szerb nő egyik suta mozdulata alkalmával megpillantotta 
a virágok közé rejtett pisztolyt, s az utolsó pillanatban kiütötte azt a nő kezéből, majd a nőt 
kísérő fi atal férjre vetette magát, nehogy annál is fegyver legyen. A honvédek ezt a fi atal párt 
is kivégezték, a nevüket nem tudom, pedig szolgáltam is a házban, de csak kisasszonynak 
meg fi atalúrnak szólítottuk őket.

1944 szeptembere végén vagy októbere elején a férjem dobszóra berukkolt a honvédség-
hez. Csak hosszú évek után, a hadifogságból szabadulva, meg az újvidéki Ozna kihallgatásain 
átesve került haza. Mint sok más magyar fi atalasszony abban az időben, egyedül maradtam 
három apró gyermekünkkel. Rettenetesen féltünk a frontvonal közeledtétől és a várható 
fordulattól, mert a szerbek már ekkor megtalálták a módját, hogyan adják tudtunkra, mi 
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vár ránk, ha bejönnek az oroszok, és ők veszik kezükbe a hatalmat. S az orosz katonák 
erőszakosságairól is keringtek rémhírek, amelyek sajnos később igazaknak is bizonyultak. 
Félelmünket csak fokozta, hogy október derekára a honvédség és a leventék lövészárkokkal 
ásták körül a falut, a német katonák meg a csatorna túloldalán levő falurészt szállták meg. 
Már tisztán hallatszottak az orosz ágyúk, katyusák dübörgései. Az Óbecse és Szenttamás 
közötti határrészen állt a harc. Rémületünk még csak fokozódott október l7-én és 18-án, 
amikor húsz-egynéhány, Szenttamás védelmében elesett honvéd tetemét hozták be és te-
mették el a magyar temetőben. Sokáig, a 90-es évek végéig, e katonasírok képezték jobb kéz 
felől a temetőnk bejáratánál az első sort. Utóbb azonban e sírokat rohamosan eladogatták 
kriptáknak, mára már alig maradt meg belőlük néhány.

A honvédtemetést követően a magyar közigazgatási és karhatalmi szervek elmenekültek, 
s a honvédség is harcok nélkül adta fel a falut. Állítólag azért, hogy megóvja a polgári lakossá-
got a frontvonal okozta vérontástól. Nem így azonban a csatorna jobb oldalán magukat beásó 
németek. Ők még néhány napig lőtték a falu északi felét is, ahova akkor már bevonultak az 
oroszok. Mi, magyarok rettenetes félelmünkben napokig nem mertünk kimozdulni bezárt 
házainkból, csak végső szükség esetén, orvosért, gyógyszerért és hasonlókért. A szerbek 
meg, velünk ellentétesen, vörös posztóból kivágott és felvarrt nagy csillagokkal sapkáikon 
férfi ak és nők is fegyvereikből lövöldözve „Živeo!« kiáltásokkal éljenezték a felszabadító 
Vörös Hadsereget, Titót, Sztálint és még ki tudja, kit nem.

Az igazi pokol csak egy jó héttel később, október vége felé, az oroszok átvonulása után 
állt be. Nem mintha az oroszok itt-ott nem erőszakoskodtak vagy raboltak volna, de azokat 
azért a tisztjeik meg is büntették, ha tetten érték, vagy ha egyértelműen rájuk bizonyult 
valami gazság. Megkezdődtek a helyi fi atal szerbekből és a mindenfelől idesereglett vidéki 
partizánokból toborzott fegyveresek rendszeres és sorozatos razziái, házkutatásai a magyar 
házaknál, azzal az indoklással, hogy elrejtett fegyvereket és rejtőzködő fasisztákat keresnek. 
Ez azonban csak ürügy volt. A családfőt – ha véletlenül otthon érték – vagy a már felnőttnek 
látszó fi atal fi úkat az utcára terelve vagy benn az udvarokban falhoz állítva, arccal a fal felé, 
felemelt kezekkel tartották sakkban fegyvereikkel néhányan, a többi meg az asszonyokat és 
gyerekeket maguk előtt lökdösve vagy ütlegelve túrta fel a ház minden zegét-zugát összeszed-
ve közben minden értékesebb holmit: pénzt, ékszert, és ami megtetszett nekik. S nemegyszer 
a részeg duhajok lövöldözve röhögtek azon, hogy a falhoz állított férfi ak összerezzentek, 
megijedtek a fejük mellett eldördült fegyverek zajától vagy a falba csapódó lövedékektől.

E házkutatásokkal egyidejűleg kezdődtek meg a sorozatos letartóztatások és elhurcolások 
is. Számos szenttamási magyar embert, de gyermeke kezét fogó vagy az apróbbakat karján 
cipelő asszonyt is lehetett látni, amint fegyveresek kísérik a központ felé. Néhány ilyen 
esetet én magam is láttam. Fegyveres fi atal szerbek megkötözött kezű embereket maguk 
előtt lökdösve tereltek állatok vagy rablógyilkosok módjára a központ felé. Később tudtam 
meg, hogy a gimnázium és a községháza épülete volt a gyűjtőhelyük, ahol veréssel, kínzással, 
esetenként megcsonkításokkal is vallatták, vállalják el a „bűnöket”, amivel vádolták őket. 
S ha mindennek ellenére konok hallgatás volt a válasz, akár agyonveréssel is végződhettek 
az ilyen vallatások.
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Ezek az előállítások szakadatlanul, éjjel és nappal egyaránt folytak. A hadra fogható 
magyar férfi ak zöme bevonult a honvédséghez Szenttamásról, csak a fi atalok és az idősebbek 
maradtak itthon, no meg a kiszuperáltak. Akadtak azonban olyanok is, akik nem engedel-
meskedtek a szigorú behívóparancsoknak. Később már nemcsak a fegyvereket, hanem a 
házak férfi lakóit is keresték, s ha megtudták, hogy honvéd, az asszonyokat is előállították 
és zaklatták, vallja be, hol rejtette el „fasiszta férjét, fi át”. Nem is maradt utánuk épkézláb, 
munkaképes magyar férfi  a faluban, csak öregek és betegek, no meg az apróbb gyerekek. A 
november végi, decemberi kényszermunkára is csak asszonyokat, lányokat, vézna siheder 
fi úkat meg korosabb férfi akat tudtak felhajtani a fegyveres hajcsárok.

Bizony az én családomból, illetve rokonságomból is többen odavesztek azokban a vég-
zetes időkben. A férjem és fi vérei, a legfi atalabb kivételével, mind a honvédséghez vonultak 
be a SAS-behívóra meg a dobszó parancsára. A legfi atalabbat meg ezek hurcolták el a Petőfi  
brigádba. Öt testvér közül csak a »petőfi sta« tért haza maradandó, tartós betegséggel, és 
a férjem, többéves orosz hadifogság és Ozna-vizsgálat után. Egyik öccse szintén hadifog-
ságból szabadulva Magyarországon maradt, mert hírül vette, hogy itthon halálra keresik 
a szerbek, kettő viszont a temesvári orosz hadifogolytábor fertőjében halt meg a férjem 
szeme láttára hastífuszban.

Az egykori Cico-ház, ma festékbolt 
(Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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Számos testvérem és népes rokonságom, vagy tízen is, bizony szintén nagyon drágán, 
életük árán váltották meg a rövidre sikerült, alig három és fél éves szabadságunkat. Egyik-
másik a frontokon honvédként, többen pedig a megnyomorításig menő ütlegelések, kínzások 
és kivégzések következtében, „felszabadítóink” gyilkos kezétől.

Az egyik legsúlyosabb családi tragédiánk legtöbbet szenvedő alanya Anna nővérem 
volt, akinek a férjét is és a fi át és menyét is rémfi lmekben látott kegyetlenséggel végezték 
ki. A 30 éves Uglik József a csúrogi Bakos Máriát vette nőül a magyar időben, és odaköl-
tözött felesége házába. Községi parádés kocsis állást kapott, gyermekük még nem volt. A 
fordulatot megelőző napokban szüleinél, mostohaapja, Szenczi Pál szenttamási tanyáján 
vendégeskedtek, s úgy döntöttek, ott is húzódnak meg, amíg a fordulattal járó fejetlenség 
elcsitul. Amikor azonban a fegyveresek megjelentek mostohaapja és annak veje elhurcolá-
sára, Józsefet és Máriát is behajtották Szenttamásra, a községházára. Ahogy a verések során 
kicsikart vallomásokból megtudták, hogy csúrogiak, azonnal odaszállították őket. További 
ütlegelések és kínzások után saját házuk udvarára vonszolták és fához kötözve, néhány ma-
gyar szomszédjukat is odaterelve nézették végig vele, ahogy felesége fejét, hosszú hajánál 
fogva, arccal felfelé tuskóra feszítették, és fejszével lenyakazták. Ezt követően őt Újvidékre 
vitték az Oznára, további ütlegelések közt vallatták, majd koholt vádak alapján rövid úton 
halálra ítélték, és Csúrogra vitték nyilvános kivégzésre, melynek végrehajtásakor, 1945 elején 
az édesanyját, Anna nővéremet is odahurcolták Szenttamásról, nézze végig »bűnös fi a« 
kivégzését, miközben az összesereglett csúrogi szerbek őt is szidalmazták és leköpdösték. 
Kivégezték akkor második férjét, Szenczi Pált és annak vejét is, akiket Anna nővérem fi ával 
és menyével együtt hurcoltak el.

Élénken az emlékezetembe vésődött még egy egész életre egy begluki magyar fi atalasz-
szony előállítási jelenete. A tanyára indultam ki gyalog, amikor összetalálkoztam vele, ahogy 
két fi atal szerb férfi  meg egy nő rászegezett fegyverekkel kísérte be a központ felé. Simonyik 
(Gombos) Treszka volt a neve. Olyan velem egykorú (34-35 éves) lehetett. Az az asszony 
oly nyugodt, kimért léptekkel ment a ráirányított fegyverek csövei előtt, mintha nem is őt 
kísérnék. Karján fonalgombolyagokkal teli piaci karkosarat vitt, és menet közben is szor-
galmasan kötött, valami nyakravaló sálfélét. Később azt beszélték, nem is hazulról, hanem 
az egyik szomszédból hajtották el. Akkor láttam őt utoljára. Annyira megrémített a látvány, 
hogy rosszul lettem, nem volt tovább erőm kigyalogolni a tanyára, visszafordultam.

De nem csak tömeggyilkosságok, harctéri veszteségek és menekülések apasztották akkor 
a szenttamási magyarság és németség létszámát. Számos családtól tudtam meg később, hogy 
tömegesen, egy-két napi élelmet engedélyezve hajtottak be sokszor apró gyermekeikkel, 
télvíz idején, félutcányi magyar népességet az úgynevezett Zgoda-féle kocsma udvarára, s 
gyakran ott fagyoskodva egész éjjel és még fél napig várakoztak fogvacogva a meleg kocs-
mában dőzsölő és sorsukról vitatkozva határozó kitelepítési bizottság döntésére. Időközben 
helybeli szerb nyüzsgők járkáltak dölyfösen le s föl közöttük szemrevételezve őket, hogy ki 
maradhat és ki az, akinek okvetlen tűnnie kell az országból. Ezek a szerencsétlenek több-
nyire asszonyok és gyerekek voltak, akiknek férje vagy honvédként volt távol családjától, 
vagy pár nappal előbb már a partizánok hurcolták el családja köréből. De voltak közöttük 
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németes nevű családok is, akiktől, ha magyarnak is vallották magukat, szabadulni akart 
az új hatalom, nehogy ilyen csellel verjék át őket a svábok. Ezekről a dolgokról olyan asz-
szonyoktól tudok, akiket családjukkal együtt a dölyfösen le-föl járkáló szerb ismerőseik 
vontak ki a vizsgálatok alól, és vezették őket haza. Ilyenek voltak a Tancsik Sándorné két 
gyermekével, a Szép Imréné 9 éves fi ával, Csibri Istvánné három gyermekével, a Jungerné 
gyermekeivel és mások.”26

 26 Hodoniczkyné több alkalommal is kiegészítette vallomását oly módon, hogy számos különféle atrocitás áldozatá-
nak azonosításával segítette a kutatást. E tanúnk azonosítószámával megjelölve mindezek az adatok beépültek az 
atrocitások áldozatainak valamelyik névsorába.
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HORVÁTH LÁSZLÓ 
(NÁDALJA)

„Az 1944-ben történt véres eseményekkel kapcsolatban a következő adatok is bizonyítják, 
hogy nagymértékben történtek kivégzések, sok ártatlan magyar embert végeztek ki.

Egy alkalommal a televízióban Brankov Lazar, akit koronatanúként, mint a katonai 
közigazgatás egyik vezetőjét szólaltattak meg, kijelentette, hogy Bácskában kb. 80-140 
magyart végeztek ki, de azok is háborús bűnösök voltak.

Ez nem igaz. Nádalja 1000-1200 lakost számlál, és 1944-ben sem volt több, mégis 50-
55 ártatlan embert végeztek ki. Ezek a férfi ak és asszonyok többnyire földművesek voltak. 
Igaz, nem mind magyar volt, volt közöltük német, orosz, sőt szerb is.

A legnagyobb vérengzés a volt csendőri laktanya épületében történt. Ide hurcolták az em-
bereket, megkínozták és kivégezték, majd a csendőrlaktanya kertjében temették el őket.

A partizánok vádoltak, ítélkeztek, és végrehajtották az ítéletet. Az áldozatoknak nem 
volt alkalmuk védekezni.

Sajnos ma már kevesen élnek azok közül, akik átélték a borzalmas napokat, és így nehéz 
összeszedni a kivégzettek névsorát.

Bakos András kisbírót elfogták, és élve elásták úgy, hogy csak a feje látszott ki. A fejét 
addig rugdosták, míg életet láttak benne. Egy gyermeke volt.

Bajai Józsefet (ragadványnevén Kernya) bekísértek a csendőrlaktanyára, és bestiálisan 
megkínozták. Puskatussal és lőccsel addig verték, hogy az eszét a falról kellett leszedni. 
Bajai után hat árva maradt.

Egy Ilonka nevű lányt kényszeríttettek erre a szörnyű munkára, akit takarításra és 
»másra« is használtak.

Burjakov Aleksát (félkezű orosznak ismerték) elfogták, kihurcolták a nagyjárási bika-
istállóhoz, megkínozták, és nyilvánosan kivégezték.

Csala Imre tanítót a kiásott tömegsírnál végezték ki. Felesége és két gyermeke a kivégzés 
után titokban elszökött otthagyva minden vagyonukat.

Filip nevezetű, Klipannak ismert házaspárt, akik kocsmárosok voltak, Filip feleségével 
együtt szintén a tömegsírnál golyó által végezték ki.

Basic Milicát a tömegsírnál végezték ki. Nem tudni, mivel vádolták.
Trencsányi Dezső tanító kínzás közben halt meg. Volt egy Fan Branko nevű cigány, 

akinek az volt a dolga, hogy az agyonkínzott vagy már halott embert kihúzza a kertbe, ahol 
a tömegsír volt. A tanítót lábánál fogva kihúzta a sír szélére, ott még egy golyót belelőttek 
a már halott emberbe.

Horváth István harangozót és földművest borzalmas kínzás után golyó által végezték 
ki, a tömegsírban nyugszik. Hat árvát hagyott maga után.

König Lisella német nemzetiségű hölgyet embertelen kínzások után – a szemtanúk sze-
rint levágták a mellét és besózták a sebeit –, mikor kiszenvedett, a dögtemetőbe dobták.

Kohanecz János kétgyermekes parasztember volt. Megkínozták, majd kivégezték, és a 
tömegsírba temették.
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Móricz Antal parasztember volt. Megkínozták, és kivégezték a tömegsírnál.
Jánosi Istvánt (ragadványnevén Kocsis) és feleségét, Berkec Viktóriát kegyetlenül 

megkínozták, és kivégezték. Hat gyermekük maradt. A gyermekei között volt egy Pali ne-
vezetű fi ú, aki később megtudta az egyik gyilkos nevét, bizonyos Mravić nevezetűt, elfogta 
a kocsma előtt, és agyonverte. Börtönbe zárták. A szabadulása után azonban nemsokára 
holtan találták meg a kanálisparton.

Jánosi Lajost, István testvérét, aki legényember volt, a saját házuk előtt verték agyon, a 
szülei szeme láttára.

Nacsa Andrást és feleségét, Nacsa Ilonát is kivégezték. Három gyermekük maradt 
árván.

Stanimirov Budimir Buda téglagyár-tulajdonost a téglagyárnál verték agyon, mert nem 
akarta pénzelni a partizánokat.

Huszágh Péter csendőr parancsnok volt, az elsők közölt lett kivégezve. Két gyermeke 
volt.

Sebők Ferencet, Huszághgal együtt végezték ki, és mindkettőjüket a dögtemetőbe 
dobták.

Sekicki Dušan korábban csendőrvezető volt. Elfogása után a bikaistállónál nyilvánosan 
végezték ki.

Simon Jánost és élettársát, Tóth Ilonát is kivégezték. Mindketten a tömegsírban nyug-
szanak. Két árva maradt utánuk.

Hornyik István a szőregi pusztán dolgozott mint főispán. Onnan hurcolták el a turjai 
partizánok, de nem tudni, hol végezték ki. Felesége kereste Turján, de ott azt mondták, 
hogy elvitték Csúrogra. Úgy tudni, hogy István két hajadon húgát is kivégezték a turjai 
partizánok.

Tošo Đurđevčant, aki félig ruszin, félig magyar volt, kivégezték, de nem tudni, hol 
temették el.

Tajzán Mihályt és feleségét, Tajzán Veronát, továbbá Tajzán Mihályt (vagy Józsefet), a 
fi ukat kivégezték, csak lányuk, Juliska maradt életben.

Purać Lazo legényembert a partizánok a saját szállásán verték agyon, állítólag az egyik 
gyilkos Mravić volt. Ez a gyilkosság már akkor történt, amikor megszűntek a magyarokkal 
szemben a gyilkosságok.

Mészáros Ferenc talán az egyetlen, akit a kínzás után nem végeztek ki, és hazaengedtek. 
Azonban annyira összeverték, hogy 1949-ben meghalt.

Jakubec István öt gyermeket hagyott maga után, de a legkisebb már apja halála után 
született.

Jakubecznét, a feleségét elhurcolták Újvidékre a börtönbe, de mikor látták, hogy köze-
ledik a szülés, elengedték. Az asszony a börtön küszöbén szülte meg a gyermekét.” (Forrás: 
Teleki 2007, 144–145.)
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HORVÁTH VERONA

(SZENTTAMÁS, 1941)

Megadott cím alapján felkerestem néhai Horváth Tamás Csengődi Szenttamáson élő 
leányát, aki ma magányosan él az apai házban. Kezdetben nem akart nyilatkozni, de 
ígéretünkre, hogy névtelen maradhat, mégis beleegyezett, hogy megosztja velünk kevés 
családi emlékét.

„Kislány voltam még, 4-5 éves. Apám alakjára alig emlékszem. Anyámtól tudom, hogy 
1944 nyarán berukkolt a honvédséghez. Zomborból, a leventeotthonból jelentkezett haza 
három levelezőlappal 44 augusztusában és szeptemberében, utána soha többé. Egyik katona-
társa mondta el később anyámnak, hogy egy rajtaütéssel az oroszok az egész századot elfog-
ták, még mielőtt felocsúdtak volna. Néhányan, sőt elég sokan megszöktek őrzőiktől, köztük 
apám is (talán a Major nyomdásszal), de a partizánok elfogták őket, és kivégezték.

Ha ez segít valamit, adok apámról egy fényképet és ezt a három levelezőlapot, amit 
megboldogult édesanyám őrizgetett.

Honvédüdvözlet a családnak Szenttamásra (A szerző gyűjteményéből)
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Kicsiny gyermekkorom idejéből való félelmeim emlékeként visszatér néha-néha a fegyve-
res félszemű Avram, aki egyik szemén fekete bőrkötést viselt, és ez csak még félelmetesebbé 
tette számomra, amikor lökdösött bennünket anyámmal a falhoz, amíg társai kutatták, 
túrták fel a házunkat. Nem tudnám megmondani, hogy apámat-e, fegyvert-e vagy pénzt 
kerestek. S azt sem, hogy ez 1944-ben vagy később, a beszolgáltatáskor volt.”

A nyilatkozó által átadott három levelezőlap közül kettő augusztusi, egy pedig szeptem-
beri keltezésű. Ez utóbbit közöljük itt hasonmásban s a rajta található, kézzel írt szöveget 
betűhíven. A hátlap: „Kelt zombor. 1944 IX. 3. szeretett kislányom margit a lapot megkap-
tam a mit irtál. Meg értetem hogy egéségesek vagytok és hogy a mama dolgozik. Szeretett 
árpikis fi jam tanujá hogy megne bukjá kis fi jam lehet hogy csütörtökön lecserélünk és a kor 
haza megyek és jolegyé szeretett kis veronákám ölellek és csókollak sokszorrádgondolok 
joegéséget kivánok apukának is meg a mári néninek és a családjainak” A címoldal: „Horváth 
Tamás szobafestő, Petőfi  Sándor 60 Szenttamás B. B. V.27 manci és árpikám a kerbe a gyü-
mölcs fákat minden délután locsoljátok a kerbe és a kis dió fákat szorgalmasan locsoljátok 
csokolom a mamát is maradok tatátok tamás”28

 27 B. B. V. = Bács-Bodrog vármegye
 28 A levelezőlap a szerző kép- és dokumentumgyűjteményéből való.

Az egyik saját kezű honvédüdvözlet a családnak Szenttamásra Horváth Tamás Csengőditől
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HUGYIK JÓZSEF

(SZENTTAMÁS, 1934)

„A negyvennégyes fordulat idején, alig tízévesen már kivett anyám az iskolából, és elállított 
egy szerb gazda tanyájára jószágpásztornak, mint más napszámos magyar szülők is a gyer-
mekeiket. Kisegítő kenyérkeresőnek, akit aztán a gazda, ha kedve úgy tartotta, szántani az 
eke mögé is be-beállított. A keresetemre nagy szüksége volt anyámnak, mert a negyvenes 
évek elején apám meghalt vérmérgezésben, s ő két kiskorú gyermekét egyedül nevelő, 
nincstelen özvegy maradt.

Mint a nincstelenek legtöbbje, hitt a földadománnyal kecsegtető ígéreteknek, és ilyen 
túlélési esélyt látva magyar időben beiratkozott a szegény földigénylők sorába, a Nyilas-
keresztes Pártba.

Akkor is kint szolgáltam a tanyán, amikor az Ozren pék és valami »Đođo« – mind-
ketten rendőrök – először állították elő anyámat. Akkor még egy kiadós verés után haza-
engedték, néhány nap múlva azonban ismét bekísérték, de a Pivnički Stevo és a »Kiždro« 
(Kisdobranski) apja kimentették azzal, hogy bújjon el, és ne mutatkozzon a nyilassága miatt.

Kétheti bujdosás után hazament, de kilesték a szomszéd szerbek, és ismét elkapták. A 
bátyám és én akkor is kinn voltunk szolgálni szerb gazdáinknál, és csak jóval később, haza-
jövet értesültünk arról, hogy harmadik elhurcolása után már soha többé nem jött haza.

Őszi szántás a szenttamási határban. Megbízható lovakkal e munkát 
a magyar kisbéresre is rá lehetett bízni (A szerző gyűjteményéből)
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A kiszabadult Kollernénak pénzt nyomott a kezébe, adja át nekünk, gyerekeinek. Ő már 
akkor valószínűleg érezte, hogy többé nem lát viszont bennünket. Ezt a Kollerné mondta el 
még akkor, felnőtt rokonaimnak. A rettenetes kínzásokról, melyeken akkor átesett, szintén 
így értesültem. Kezei dróttal voltak hátrakötve, ruhái megtépve és pörkölődve, több ütési és 
égési sebbel a testén. Kebleikre tűzött égő szalmacsóvákkal kényszerítették többedmagával, 
más nőkkel együtt, hogy járják a csárdást.

42 éves volt akkor anyám, erős jellemű, szigorú és parancsoló típus, de egy kivételé-
vel nem volt rossz a viszonya szomszédainkkal. Valószínű, hogy ez az egy csetnikcsalád 
végeztette ki anyámat bosszúból, mert apám, míg élt, megverte a csetniket, anyám meg a 
feleségét. Második kiszabadulása után ez a csetnikfeleség fenyegette meg ismét halállal, s 
ezért bujkált utána két hétig.

Örzse nenámat (40) és Anti sógort (45) szintén elhurcolták akkor, szintén a földigénylés, 
illetve a nyilaspártiság miatt. A sógort nem is engedték ki többé, Örzse nena meg nemsokára 
belehalt a veréses vallatások következményeibe.

Anyám szegénységét – ruháit, varrógépét – a későbbiek során felismertem szerb 
szomszédaimnál. Volt is ezek miatt, no meg anyám emlékének mocskolásáért számos 
fi atalkori, de felnőttkori verekedésem is ezekkel, de mindhiába, mert még a rendőrök is a 
pártjukat fogták. Nem bizonyíthattam, hogy ki ölette meg, de azt sem, hogy anyám holmija 
fosztogatás révén került hozzájuk. Egy biztos: a szolgálás leteltével bátyámmal csak az üres, 
kifosztott házba tértünk vissza.”
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JAKUBECZNÉ CZELLUSKA PIROSKA

(SZENTTAMÁS, 1934 – SZENTTAMÁS, 1999)

„Tízéves lányka voltam, amikor átéltük a »felszabadulást«, úgyhogy nagyon sok mindenre 
emlékszem, ami akkor itt, Szenttamáson történt. De tudok a férjemtől a turjai és a nádaljai 
vérengzésekről is, mert az ő rokonságát ott érték súlyos atrocitások.

   1.  Czelluska Mihály 35 éves napszámos, édesapámnak, Istvánnak a testvérbátyja volt. 
Tízéves gyereklányként végignéztem, ahogy két társával,

   2.  Szekrény Károllyal és
   3.  Varga Istvánnal térdre kényszerítve őket a katolikus parókiával szembeni iskola 

falánál mindhármukat kivégezték. Gyilkosaik között ott volt a Debeljački Ozren, 
a pékből vedlett rendőrfőnök és Kaić (Stevo?) hentesmester is. Sokat hallottam, 
környezetem, a felnőttek beszélték, hogy ki mindenkit hurcoltak el akkor a szer-
bek, és ölték meg vagy tüntették el. Ezek közül ma már csak tíz-tizenöt embernek 
a nevére emlékszem.

A kivégzett férfi ak özvegyét ezután nemkívánatosnak nyilvánították, és gyermekeikkel 
együtt kitoloncolták Magyarországra, házacskájukat pedig mint elmenekült háborús bű-

Az egykori római katolikus parókia épülete. Átellenben, az akkor még 
le nem bontott katolikus iskola falánál végezték ki nyilvánosan Andróczki Aladárt, 

továbbá a tanú nagybátyját, Czelluska Mihályt, Szekrény Károlyt és Varga István rendőrt 
(Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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nösök hátrahagyott vagyonát államosították, és szorongatott szociális helyzetű egyének 
elhelyezésére használják. Most éppen én lakom az egyik Kálvária melletti ilyen házban.

Voltak magyarok gerinctelenek is, akik néhány nagyobb pofon után együttműködtek 
az új hatalomtartókkal, és besúgókká, úgynevezett utcai titkárokká lettek sok magyar 
polgártársukat meghurcoltatva ezzel.

Slavnić Jevrem Pecellói (péterrévei) úti földbirtokos és fi a, Slavnić Stevo (Pista), mind-
ketten magyargyűlöletükről ismert szerb emberek többedmagukkal szenttamási magyar 
asszonyokat, lányokat és fi atal gyerekeket több mint egy teljes novemberi hónapon át 
fegyveresek felügyelete alatt szerb gazdák és elmenekült magyar és német földbirtokosok 
tanyáin tartottak fogva, és fehér karszalaggal jelölve, romlott koszton törették velük a föl-
deken maradt kukoricát. Többjüket aztán éjjelenként istállói hálóhelyükről is kiráncigálták 
és megerőszakolták, néha többen is egymás után. Anyám is ott volt, tőle tudom! Voltak 
azonban az éjjel így elhurcoltak között olyanok is, akik nem lettek visszalökdösve a többi 
kényszermunkás társukhoz, hanem – ahogyan akkor mondták – elnyelte őket a sötétség.

A férjem rokonsága Nádalján és Turján élt a háború alatt, s az ő családja, ha lehet, 
még szörnyűbb tragédiát élt át, mint mi Szenttamáson. Édesapját, anyai nagyapját, anyai 
nagybátyját és két anyai nagynénjét veszítette el; kit Turján, kit Nádalján. Tartós testi és 
egészségi károsodást szenvedett a kegyetlen verésektől az édesanyja és anyai nagyanyja; egy 
anyai nagybátyja meg átmenekült Magyarországra.”29

 29 Visszaemlékezései közben a tanú a fent közölteken túl a különféle atrocitások számos más áldozatának nevét és 
adatait is megemlítve segítette a kutatást. Ezek az adatok másokéval egyeztetve és kiegészítve, a tanú azonosítószá-
mával megjelölve mind beépültek az e könyv befejező részében mellékelt áldozatnévsorokba.
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JOJINNÉ LJUBINKA UTVIĆ

(SZENTTAMÁS, 1926 – SZENTTAMÁS, 2013)

„A Sargin ragadványnévre hallgató Janković Ivan, valamilyen borac30 cím birtoklásáért 
megkapta a partizánok által kivégzett Andróczky Aladár Szegedi úti tanyáját.

Debeljački Jovan kerékpárszerelő-segédként dolgozott Fehér István mesternél a Cico-
házban. 1944 őszén ő vádolta be mesterét, hogy megszerezhesse magának a jól menő 
műhelyt minden felszerelésével. Ennek ellenére nem átallott a családtól ajándékokat, 
pálinkát és egyebeket elfogadni azt ígérvén, hogy lépéseket tesz mestere ártatlanságának 
bizonyítására és kimentésére, amit persze nem tett meg.

A Cico-ház (Cicini), a Čkoróéval átellenben levő saroképület ma festékbolt. Rendes 
nevük Kaćanski. Állítólag közülük került ki a honvédbevonulást irányító főtiszt elleni 
merényletkísérletben leleplezett fi atal pár.”

Tanúnk a továbbiakban említést tett még arról is, hogy 1941-ben, a magyar honvédség 
bevonulása után a fegyverkereső házkutatások során a razziázó Rajda nevezetű nemzetőr 
testvérpár és a honvédek a meglelt marokfegyverért kivégezték édesapját és annak egyik 
fi vérét.

Kihangsúlyozta továbbá azt is, hogy 1944 őszén ismét volt áldozata a családnak. Sváb 
származású anyai nagyanyját, a szerb Isakov Marko özvegyét, Schlemender Katalint a Jelo 
Kurjački fegyveres különítményesei hurcolták el és végezték ki úgy, hogy előbb nyakig a föld-
be ásták élve. Ez a Jelo ugyanis nagyobb pénzösszeggel tartozott az idős asszonynak.”31

 30 Borac (szerb) ’harcos’. A titói Jugoszláviában kivételezett kasztnak számítottak azok, akik igazolták, hogy fegyve-
resen részt vettek az ellenállási mozgalomban. Megkapták a borac státust a vele járó különböző előjogokkal. Az 
első világháború után ugyanilyen előjogaik voltak a dobrovoljac – önkéntes – státusba kerülteknek.

 31 Fentebbi nyilatkozata mellett a tanú még számos más, különféle atrocitás áldozatának, továbbá a csak ragadvány-
nevükön ismert és emlegetett hóhérok azonosításával nagymértékben segítette a kutatást. Tanúnk azonosítószá-
mával megjelölve ezek az adatok is, másokéval egyeztetve és kiegészítve, beépültek a könyv befejező részeként 
mellékelt megfelelő áldozatnévsorok valamelyikébe.
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KISSNÉ SZÍVEL ÉVA

(SZENTTAMÁS)

„Anyai ági rokonságomból 1944 őszén elvesztek:

   1.  Paratzky János eltűnt Romániában, Erdélyben.
   2.  Kálmán Magda 16 éves hajadon, kivégezték.
   3.  Czvitkó Mihály, Márton fia, Turján rendőrfőnök, kivégezték.”

 32 A szerző magától Szabótól hallotta a történetet az 1960-as évek első felében annak akkori munkahelyén, az akkor 
még létező turjai bikaistálló melletti beszélgetéskor.

A turjai magyar rendőrőrs. Középen Czvitkó Mihály rendőrfőnök ül, 
a balról és középen állók, Faragó és Hornyik szintén szenttamásiak. 

A kép jobb szélén Szabó Ferenc áll, akinek turjai szerb neje és az asszony családja 
1944-ben megmentette életét32 (A szerző gyűjteményéből)
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KOLLER ISTVÁN

(SZENTTAMÁS, 1921 – SZENTTAMÁS, 2000)

„Az 1944-es szenttamási vérengzések dandárja idején éppen szökésben voltam hazafelé 
a felvidéki frontvonalról. Gyalog. Útközben szökevénytársaimmal nappal szárkúpokban 
bújtunk meg a minduntalan cirkáló orosz és egyéb, számunkra ismeretlen fegyveresek 
elől, s csak az éj sötétje alatt lopakodtunk tovább. Legtöbbször a földeken még letöretlen 
kukoricatáblákon talált csövekről morzsolgattunk szemeket, hogy elűzzük a kínzó éhséget, 
amely a felfedezéstől való állandó rettegés mellett a legjobban gyötört bennünket. Így, 
meggyötörten, éhesen, lerongyolódva és elcsigázottan, összefagyva csöppentünk bele jó egy 
héttel 1944 karácsonya előtt abba a helyzetbe, amikor az egész faluban halálfélelemben élő, 
ajtót nyitni csak remegve bátorkodó asszonyokat, tehetetlen öregeket és gyönge gyerekeket 
lehetett találni a magyar a házakban.

Szüleim és rokonaim örömtől könnyes szemekkel fogadták a háború poklából élve 
megmenekülő fi ukat, hozzátartozójukat, majd a másik pillanatban remegve, féltően tana-
kodtak, hova is tudnának elrejteni, nehogy az állandóan házaló fegyveresek rám találjanak 
és elhurcoljanak.

Férfi ak, nők, sok esetben öregek és tizenéves fi úk, lányok neveit emlegetve suttogtak 
erőszakos elhurcolásokról, megkötözött ismerősök utcai ütlegeléséről, testi gyötrésekről 
és megcsonkításokról, nők és fi atal lányok megerőszakolásáról, tömeges éjjeli és néhány 
nyilvános kivégzésről, jeltelen elhantolásokról.

Hazaérkezésem és elrejtésem után még hónapokon át, 1945 első felében is sok esetben 
előfordult, hogy búvóhelyét elhagyni bátorkodó vagy a honvédségtől szökve éppen haza-
érkező »magyar fasiszta csatlósokat« fedeztek fel az ilyenekre vadászó fi atal szerb fegy-
veresek, s megkötözve, az utcán ütlegelve állították elő őket. Még a később letartóztatott 
magyarok között is nagyon sok az olyan, aki soha többé nem tért haza. Nyílt titok volt 
akkor, maguk a fegyveres szerbek hangoztatták, hogy minden munkaképes magyar férfi t 
elvisznek az ország újjáépítésére szervezett kényszermunkára, a többieket meg kitelepítik 
Magyarországra. Szenttamás magyarságának tehát azt a sorsot szánták szerb polgártársaik, 
amit a Sajkás-vidékieknek az ottani szerbek: a teljes kiirtást, illetve kitelepítést. Hogy még-
sem lett így? Később azt beszélték a beavatottak, hogy egy orosz marsall itt haladt át a már 
Bolmánnál zajló front felé, új állomáshelyére, itt fogadta Jontovics Rudolf és Kosta Nađ33 

partizántisztek raportját, és a községháza pincéjében látott nyöszörgő, véres hústömegek 
láttán állította le a további tömegmészárlást. Talán az ő érdeme, hogy nem kerültünk a 
csúrogi, zsablyai és más Sajkás-vidéki magyarok sorsára.34

 33 Kosta Nađ részben magyar származású tábornok a titói Jugoszláv Népfelszabadító Hadseregben. Jontovits abban az 
időben ugyanott még csupán főtiszt.

 34 Az állítás több okból is valószínűsíthető. Más helységek túlélői is említettek hasonló esetet, például a szomszédos 
Temerin községből. Történelmi tény, hogy Tolbuhin marsall a 3. Ukrán Front parancsnokaként ezen a vidéken járt 
1944 utolsó hónapjaiban. Tiszaistvánfalva (Járek, Bački Jarak) Szenttamástól légvonalban mindössze 25 km távol-
ságra esik. Johann Wallrabenstein (szívesen használta a János keresztnevet), az egykori német falu lakója – családja 
valószínűleg egyetlenként maradt meg a németek közül – azt nyilatkozta az 1990-es évek végén, hogy a marsall egy 
ideig az ő házában volt elszállásolva.
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Alig néhány hét alatt Szenttamásról körülbelül 2-3000 teljesen ártatlan magyar férfi , nő, 
aggastyán és gyermek tűnt el a legkülönfélébb módon és körülmények között. Nem mind lett 
kivégezve. A kivégzettek száma megközelítőleg ezer vagy annál valamivel több. A többitől 
szervezett kitoloncolással, erőszakos üldözésekkel, rémhírek szándékos terjesztésével úgy 
szabadultak meg, hogy a szerencsétlenek télvíz idején egy szál ruhában, apró gyermekeikkel 
a hátukon vagy kézen fogva vezetve azokat, kocsikon, de legtöbbször gyalog, menekültek el 
a beígért és a mások végzetén előrelátott sorsuk elől, hátrahagyva minden ingó és ingatlan 
vagyonukat. A zsákmányra leső győzteseknek meg éppen ez volt a céljuk.

E szervezett tisztogatás kivitelezői főleg fi atal, tizenéves fegyveres szerb sihederek és 
lányok voltak egy-egy idősebb – leginkább ismeretlen – vidéki partizán vezetésével, de 
szélsőséges egyének önálló akciókat is szerveztek. Fegyverrel a kézben házról házra jártak, 
s név szerint keresték kiszemelt áldozataikat, többnyire a családfőt. Tehát jól ismerték a 
helyet és az embereket. Többnyire szomszédok, de legalábbis falubeli szerbek információi 
alapján dolgoztak. Ha a családfőt vagy eléggé fejlett testalkatú tizenéves fi át otthon érték, 
azt kihallgatás örve alatt fegyveres kísérettel, gyakran az utcán ütlegelve, előállították. 
Apát és kiskorú fi át gyakran együtt hajtották be a gyűjtőhelyek egyikére. Ha férfi népet 
nem találtak, fegyvereikkel fenyegetően hadonászva, a megrémített asszonyok és gyerekek 
feje fölött lövöldözve követelték tőlük, mondják meg, hol bujkál a férj, az apa. S közben 
gátlástalanul kutattak, túrták fel a gyanúsnak minősítettek házát, nemegyszer ütlegelve is 
a védtelen nőket, öregeket és gyerekeket, s szedték el tőlük értéktárgyaikat, pénzüket, órát, 
bőrtáskát, kabátot, sálat, töltőtollat, egyszóval mindent, ami megtetszett nekik.

E »bűnüldöző nyomozószervek« a felkutatott és elfogott magyarokból a legváloga-
tottabb kegyetlenséggel, megalázással, veréssel, sőt sok esetben testi megcsonkításokkal 
kényszerítették ki a legképtelenebb beismerő vallomásokat. Ezt követően általában ugyan-
azok a fegyveresek ítélőbírákká léptek elő. A szerencsétlen vádlottak, miután mindent be-
ismertek, hogy megszabaduljanak kínzóiktól, az úgynevezett népbíróságok – lényegében a 
lincselést irányítók – elé kerültek. E szadista csőcselékből összeverődött „népbíróság” azután 
sorozatosan hozta meg halálos ítéleteit. Végül sok esetben ismét ugyanazok a fegyveresek 
hóhérokká is előléptek. Itt már e különítménynek annyi volt a dolga, hogy – mivel sokszor 
egyenként már nem győzte – tömegesen gépfegyverezte bele az embereket a maguk ásta 
tömegsírokba.

Andróczky Póla Aladár 44 éves jogász, földbirtokos, községi bíró kivégzése szinte 
dermedtségbe döntötte Szenttamás magyarságát. A falu első és legtekintélyesebb magyar 
embere volt. Erős magyar érzelméért és szilárd helytállásáért fi zetett életével, vagyonával. 
Művelt ember volt, mérlegelni tudta tisztségéből eredő felelősségét. Ha mindennek elle-
nére maradni akart, és mert tiszta volt a lelkiismerete, hogy nem élt vissza hatalmával és 
nem ártott senkinek. Annyira biztosan nem, hogy életétől és vagyonától meg kellett volna 
fosztani. Elrettentő példának szánt nyilvános kivégzését a magyar templom, a zárda és a 
régi parókia közötti téren úgy időzítették, hogy a nagymiséről kijövő magyarokat odate-
relik a látványra. Szándékukról valahogy értesült a pap, nagyon lerövidítette a szertartást, 
és gyorsan hazaküldte a híveit. A kivégzett özvegyét, Gizellát és három gyermekét, Hubát, 
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Csabát és Hargitát nem deportálták, de az általuk lakott házrészen kívül összes vagyonukat 
elkobozták, s a csonka család mellé a meghagyott házrészbe bizonyos Janković nevű szerb 
»harcost« is betelepítettek lakónak. A negyvennégyes szenttamási ártatlan magyar áldo-
zatok százai közül csak Andróczky Aladár sírja lett megjelölve. A hóhérok megengedték 
özvegyének, hogy koporsóba tegye, és eltemettesse. Sírja ma is ápolva van a szenttamási 
magyar temetőben.

Szenttamáson sok szegény sorsú asszony és gyerek is áldozatul esett. Általában azok, 
akiknek a férjük, apjuk valahol a frontokon küzdött. Ha a hőzöngők nem találták meg a 
keresett családfőt, kiélték magukat a családtagokon. Külön vadásztak a Nyilaskeresztes 
Párt tagjaira. Az történt ugyanis, hogy a férfi ak távolléte miatt családjukat egyedül eltar-
tani kényszerült asszonyok földosztással is ámítgatva beiratkoztak a pártba. Sőt a nagyobb 
darab föld reményében még serdülő fi aikat, lányaikat is beíratták. Úgy tudom, az ilyen 
párttagság áldozata lett a 40 év körüli Vörös Piroska 16-17 éves lányával, Vörös Mariskával 
és 19 éves fi ával, Istvánnal együtt. A Szvastár körül, Beglukban laktak, kényszermunkáról 
hurcolták el őket a partizánok, s veszett örökre nyomuk. Hugyikné Bóha Julcsát szintén 
nyilas párttagsága miatt hurcolták el két fi a mellől, csak mert a remélt föld segítségével ki 
szerette volna váltani fi ait a kisbéres- és kanászsorsból. Ugyanilyen álmok megvalósításá-
nak kísérlete lett a halálos bűne a 45 év körüli Kuglicz Ilka néninek éppúgy, mint a 30 éves 
korában elhurcolt Tarján Juliskának. Ez utóbbira szintén valami nagy bűn beismerését 
kényszerítették rá, mert úgy hírlett, pár napra rá már Belgrádba szállították el. Még néhány 
eltüntetett asszony nevére emlékszem. Az egyik Romoda Mária vagy Manci? A másik meg 
Holló Erzsébet. Egyikük se lehetett sokkal idősebb 30 évnél. Meg valami Trenkánét is 
emlegettek, de ennek már elfelejtettem a keresztnevét. Volt még egy 16-17 éves gyereklány, 
Kálmán Magdi vagy Manci volt a neve. A kényszermunkára elhajtott nők csoportjából, a 
kukoricaföldről hurcolták el a fosztogató „fölszabadítók”, adná elő az elmenekült Göttl 
család kincseit, Magdi ugyanis a Göttl orvos családjánál volt szolgálólány. A fosztogatók 
valószínűleg nem akartak élő tanút hagyni akciójuk lefolytatásáról és eredményéről, mert 
Magdi soha többé nem került elő.

A nyomdász Major Lajos felesége, Adél vezetékneve nagyon németes volt, de nem ezért, 
nem is nyilas párttagsága miatt lett áldozattá. Nyomdájuk a már említett turjaiak kivégzési 
helyével átellenben állott. Majornét a községházával szembeni épületből (akkor szálloda 
volt) lefényképezték, s mint nagybátyám társai ellen, az ő esetében is ez a fotó lett halálos 
ítéletének tárgyi bizonyítéka. Pedig könnyen meglehet, hogy nem is bámészkodni, hanem 
csak bevásárolni indult hazulról, amikor lencsevégre kapták.

Ide tartozik még egy asszonygyilkosság, Zajgó Boriska halála. Jó barátom, a legidősebb 
F. Illés mondta el nekem, aki szomszéd sihederként megleshette Boriska drámájának vég-
kifejletét. Szemrevaló huszonéves menyecske volt, aki anyjával a begluki piacteret követő 
egyik házban lakott. Csak a Mindenható és a haláláig erre vonatkozólag némaságba zárkózó, 
valószínűleg hasonló véggel megfenyegetett édesanyja lehetett volna a megmondhatója 
mindannak a borzalomnak, amit az asszony házában a rá szemet vető két helybéli fi atal 
szerb elkövetett rajta. Köztudomású volt, hogy a később felszabadító harcos címet magának 
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kikövetelő két fi atal szenttamási szerb napok, hetek óta »szerelmével« eredménytelenül 
ostromolta a fi atalasszonyt. F. Illés a sivalkodásra és segélyhívásra lett fi gyelmes, de mivel 
átmenni nem mert a szomszédba, rejtekhelyről a mezsgyéjükön álló góréból fi gyelte a há-
zat. Az asszony halálsikolyai megszűntével a két férfi  az udvaron át vonszolta elalélt testét, 
s arról beszéltek közben, hogy fölakasztják. Másnap verés nyomaival, letépett ruházattal 
meg is találták felakasztva az asszonyt. A barátom a tetteseket is felismerte, az egyik a néhai 
Pivnički Ilija, a másik pedig a még ma is élő rokona, Đura Ćorić Ćopo, későbbi kocsmáros. 
A népfölszabadító partizánhatóság öngyilkosságot állapított meg. A rémtettről korábban 
is hallottam, de senki sem tudta, hogy a barátom szemtanúja volt az esetnek, csak nem 
mert róla szólni.

A »fölszabadítók« nemigen hagytak maguk után olyan élő vallomástevőt, aki esetleg 
elmondhatta volna a győztesek kegyetlenkedéseit. Áldozataik egy különleges csoportja 
mégis túlélte a kínzást, némelyikük még láthatta is mind a hóhérokat, mind pedig ártatlan 
áldozataikat. Mások pedig nem láthatták ugyan a kínzásokat, de látták azok következmé-
nyeit. Számos fi atal magyar asszonyt és lányt kényszerítettek akkor be veréssel és fegyverrel 
is, ha kellett, mosni, főzni és takarítani a partizánokra a községházán. Ott aztán a legelké-
pesztőbb dolgok történtek velük. Rablott készletekből főzettek és szolgáltattak fel velük az 
ítélkezők, hóhérok és vidéki instruktoraik számára. Mosatták velük a szennyes, sok esetben 
véres gúnyájukat. Kínzókamráknak használt szobák és pincehelyiségek padlózatáról és fa-
lairól szedették velük össze megkínzott és megcsonkított emberek lenyúzott és lemetszett 
testrészeit. Mindezeken túl szadista, részeg, sokszor még a kínzásoktól véres partizánférfi ak 
erőszakoskodását is el kellett tűrniük, ha nem akartak az áldozatok sorsára kerülni.

E szerencsétlenek legtöbbje sok esetben még otthon, szüleinek is csak suttogva vagy 
egyáltalán nem mert beszélni erről. Nevüket még hozzátartozóik is eltitkolták. Ezek közül 
két hölgy ma Belgiumban él, néhai Végel Vica néni két lánya, a nevüket nem tudom. Egy 
másik asszony, a Bözsi vallja, hogy anyjával együtt hajtották takarítani, a részletek fejtege-
tését azonban »azokról a borzalmakról jobb nem beszélni« szavakkal mindig elhárította. 
Még a Nacsa Gizát hallottam, hogy köztük volt, de e témakörben őt sem hiszem, hogy 
szóra bírná valaki is.

Talán még a korábbi szerb jó szomszédokból lett nyomozókról, hóhérokról sem ártana 
megemlékezni. Az ő nevüket is meg kell jegyeznie az utókornak úgy, hogy mi tudunk 
megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Ők ugyanis sokkal többen voltak, mint az életeket 
megmentő öreg Belićék, és kitartóbban is végezték a »dolgukat«.

Az etnikai tisztogatás egyik élenjárója és szítója, személyes irányítója az a Jelena 
Kurjački Jelo középkorú özvegy volt, akinek egyetlen egyetemista csetnikfi a a tanyájukról 
csetnikellenállást szervezett. A honvédek bevették a tanyát, ő garantálta, hogy ott sem 
fegyver, sem fegyveres nincs, és nem is volt. Ennek ellenére a honvédek a tanya padlásán 
fegyvereseket találtak. Ott a helyszínen mind lelőtték őket a fegyvermentességet garantáló 
fi úval együtt. Az esemény által megtörtnek látszó özvegyet ettől kezdődően éveken át a 
szomszéd zsidó tanyát bérlő Tóth Sándor segítette ki három fi ával a nehezebb paraszti mun-
kák elvégzésében. A fordulat bekövetkeztével az asszonyból a legszívósabb magyarüldöző, a 
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legvérengzőbb bíró és legkegyetlenebb hóhér lett, aki a leghangosabban követelte minden 
szenttamási magyar életét egyetlen fi a kivégzéséért. Szomszédjának, Tóth Sándornak az 
önzetlen segítségét meg úgy hálálta meg, hogy őt hajtotta elsőnek a tömegmészárlás vá-
góhídjára. Mellette, mint említettem, tizenéves fi atalok, de néha idősebbek is jeleskedtek, 
köztük a Becsei és a Krivaja utca sarkán álló Popović-üzlet tulajdonosnőjének a két fi a. Az 
egyiket Žarkónak hívták, a másik nevét elfelejtettem. Egyik sem itt él ma már, »harcos« 
szolgálataikért újvidéki zsíros állásokat könyököltek ki maguknak. Nem kevésbé tűnt ki 
még 1944-ben a Csempeszájú Gavanski nagybirtokos, Zdravko Dobošar, a hulladéktelep 
későbbi vezetője, Ozren Debeljački pékmester, a Ženski ragadványnevű Rado Belić, aki a 
magyar időben tanyáján, szalmakazalban, ásott vermekben rejtegette a katonai és munka-
szolgálat elől szökdöső, később ellenállókká, partizánokká előléptetett szerb fi atalokat, s 
ezért Titóéktól emlékérmet kapott, hogy a szövetkezetesítés idején azután tőle is elvegyék 
feleslegesnek ítélt földjeit.

A zárda pincéje is egyfajta ideiglenes gyűjtőhely volt. A nővéreket előbb átkergették a 
parókia épületébe, ott meg ideiglenes kórházat állítottak be. Valamilyen vezető szerepet 
töltött ott be a Žarko »Leđanski« lánya, aki azonban fegyveres fi atalok élén járta a falut is, 
fosztogató-pofozó küldetésben. A zárdaépület kb. 15 évvel ezelőtti lebontásakor a téglákat 
fölszedve, a pince alján megtalálták néhány, tisztázatlan körülmények között ott eltemetett 
ember csontvázát.

Voltak itt magyar emlékművek és kegyhelyek is, mind eltüntették őket. A lerombolt és 
fölszámolt magyar, német és zsidó temetőket, imaházakat megszentségtelenítették, s még 
az emléküktől is megfosztottak bennünket, hogy így még gyerekeink agyából is kimossák az 
emlékezést. Tudták ők, s tudják még ma is, ha egy népnek sikerül kitörölni emlékezetéből 
dicső vagy fájdalmas múltját, lett légyen egykor bármilyen nagy és erős, el van veszejtve a 
jövő számára. Ezért először a község telkeit kobozták el a házak alól, ami »közérdek esetén« 
feljogosítja a hatalomtartókat nemcsak a sérthetetlen magántulajdon felrúgására, hanem 
a hitközség tulajdonából így elorzott telkek, temetők és létesítmények felszámolására is. 
A szenttamási Kálvária35 a »felszabadítás« óta mindenki által rongálható, rombolható és 
elhordható katolikus magyar létesítménnyé lett, egyetlen rongáló elfogása és megbünte-
tése nélkül. Még fájdalmasabb a Tuk városrészben a magyar temető kegyeletsértésnek is 
mondható sorsa. Sok száz szenttamási magyar ápolná még ma is ott legközelebbi hozzátar-
tozója sírját, az ötvenes évek során azonban lezárták, majd a hetvenes években határoztak 
házhelyeknek való felosztásáról.

Lerombolva, s az új temetőbe való áthelyezési joggal – a hozzátartozó költségén – ren-
geteg még karbantartott síremléket számoltak fel a nyolcvanas években ott megkezdett 
építkezések során. Ugyanerre a sorsra jutott már az ötvenes években a jelenlegi magyar 
temető huzamosabb ideje nem használt déli oldala is. A mai Vasa Pelagić utca mindkét 
oldalán ide épített házsorok építése folyamán számtalan egykori magyar sír, sőt kripta lett 

 35 A kálvária a tanú nyilatkozata utáni években a helybeli magyarok adakozásából és önkéntes munkájával újjáépült, 
s 2000. augusztus 19-én Msgr. Pénzes János szabadkai megyéspüspök és ft. Szarvas Péter szenttamási plébános 
újraszentelte.
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fölforgatva úgy, hogy az építőmunkások fi gyelmetlenségéből emberi csontok is hányódtak a 
telkeken. De – a szerb kivételével – hasonló sorsra jutottak más magyar – protestáns, újhitű 
és egyéb – felekezeti, de német és zsidó temetők is, ezekre néhány évvel ezelőtt kezdtek 
építkezni. E felekezetek most meghalt hívőit más lehetőség híján mind a katolikus magyar 
temetőben helyezik örök nyugalomra. Voltak azonban a felekezeteknek templomaik is 
Szenttamáson. A mai Žarko Zrenjanin és a Tito utca sarkán baptista templom állt, most 
lakóház. A zsinagóga meg a mai Napredna utca 1. számú épülete volt, ma Brasnyó Károly 
tulajdona.

Szobormű nem nagyon, de magyar emlékművek és emléktáblák szintén akadtak a falu-
ban. A tisztogatók egyik első feladata többek között a magyar emlékezet megsemmisítése 
volt. Sürgősen meg kellett tisztítani ezektől a »múltból hozott rebellis és fasiszta fertőzé-
sektől« a helységet.”36

 36 A fent leírt visszaemlékezés közben az említetteken kívül a tanú még számos áldozat azonosításával segítette a ku-
tatást. Mindezek az ő azonosítószámával megjelölve beépültek a könyvünk befejező részében mellékelt áldozatnév-
sorok valamelyikébe.
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MAJOR KÁROLY

(SZENTTAMÁS, 1933 – TOPOLYA, 2002)

Az emlékező tizenegy évesen 

„Apám, Major Lajos, néhai szenttamási könyvkereskedő és nyomdatulajdonos és neje, 
Bömches Adél hivatalnoknő egyetlen fi aként, 1944 őszén a szenttamási magyarellenes 
razziák során 11-12 évesen vesztettem el az édesanyámat, és körülbelül ugyanabban az 
időben a honvédség kötelékeiből hazafelé igyekvő apámat is. Gyerekfejjel, úgy emlékszem 
az eseményekre, hogy egy hűvös október végi, november elejei éjszakán, már úgy éjfél kö-
rül, hatalmas ajtó- és ablakzörgetésre ébredtünk édesanyámmal, »Otvori!« (Kinyitni!) 
bekiabálásokra.

Édesanyám házikabátot öltött magára, és felkapcsolta a villanyt, majd »Jövök már!« 
szavakkal ment ajtót nyitni a mind türelmetlenebbül és erőszakosabban dörömbölőknek. 
Három fegyveres férfi  és egy nő nyomult be az ajtón, s azonnal elkezdték átkutatni a ház 
minden zugát. Még az ágyat is, amelyben feküdtem. Nem értettem meg őket, mit kereshettek, 
mert egymás közt szerbül beszéltek, amiből én keveset értettem. Ma már az arcukra sem 
emlékszem, csak a puskáikra meg a sapkájukra felvarrt nagy vörös posztó ötágú csillagra. A 
nő elég rossz magyarsággal mondta nekem, feküdjek csak vissza az ágyamba, mert megfázom, 
anyámnak meg azt, »vegyen magára valamit, mert be kell mennie a központba egy rövid 
kihallgatásra«. Amikor végeztek a házkutatással, és szemmel láthatóan nem találták meg, 
amiért turkáltak, anyámat sürgették, induljon már, mert nekik sok még a dolguk. Anyám 
még fát akart rakni a tűzre, hogy én meg ne fázzak, meg télikabátot ölteni magára, mire a 
nő rászólt, ismét tört magyarsággal: »Nem kell az, csak ide megyünk át a községházára, és 
hamar jössz is a fi adhoz vissza!« Anyám azért csak dobott a tűzre néhány darab fát, a nő meg 
látva rettegésemet, odaült mellém, az ágyam szélére, megsimogatta a hajam, megigazította 
a takarómat, és azt mondta: »Ne félj semmit, anyukád gyorsan hazajön. Nem lesz semmi 
baj. Te csak aludjál tovább!« S elmentek. Az anyám télikabát nélkül.

Persze, hogy nem tudtam elaludni. Rémítő sötét árnyak ugráltak előttem ide-oda a sötét 
szobában hosszú-hosszú, lassan múló órákon át, egészen virradatig. De az édesanyám csak 
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nem jött haza. Ekkor a fáradtságtól és kimerültségtől végre elaludtam. Délelőtt 11 óra előtt 
arra ébredtem, hogy rettenetesen fázom, és hogy éhes vagyok nagyon. Felkeltem, hogy 
tegyek a tűzre, de az már teljesen kialudt. Erre felöltöztem, még a télikabátom is magamra 
vettem, hogy ne fázzak benn a szobában, s megkerestem a vacsora maradékát, amit előző 
este az anyámmal nem fogyasztottunk el, és azt megettem. Ezután felültem az ágyamra, 
még a takaróval is beburkoltam magam, és csak vártam, vártam. Az járt a fejemben, amit a 
nő mondott: »Ne félj semmit. Anyukád gyorsan hazajön. Nem lesz semmi baj.« De bizony 
nem jött. Elérkezett az este, és még akkor sem jött. Ismét nagyon éhes lettem, és nagyon 
fáztam. A következő éjszaka már a villanyt se mertem lekapcsolni. Magamra szedtem min-
den meleg ruhámat, és még a fejem is bedugtam a takaró alá. Megint sokáig nem aludtam 
el. Fájt és korgott a gyomrom az éhségtől. Nagyon hiányzott az anyám. És nem jött. Nagy 
sokára aztán, ahogy felmelegedtem a sok ruhában és a takarók alatt, elaludtam.

Másnap reggel már virradat után felébredtem arra, hogy nagyon éhes vagyok. Anyám 
még mindig nem volt sehol, és a lakás is mind elviselhetetlenebbül hideg lett. Ekkor már 
nagy bajt sejtettem, és elmentem a szüleim közelben lakó barátaihoz, Ivan Prodanović 
gyógyszerészékhez, segítenének-e nekem megkeresni az anyámat, mert még az előző éjjel 
fegyveresek kísérték el hazulról, és én azóta nem ettem, és fázom is nagyon. »Ne znam te ja 
dete!« (Nem ismerlek én téged, gyerek!), mondta szerbül a magyarul egyébként kiválóan 
beszélő Ivan bácsi, akit családom az egyik legjobb barátjának tartott, s akivel gyakran el is 
jártak egymáshoz társalogni. S kezdett kitessékelni a házából. Erre Nado néni, a felesége 
kiszólt a házból magyarul: »Várjál csak, Karcsi!« S kisvártatva egy nagy darab zsíros kenyér-
rel jött ki a házból, és nyomta a kezembe. S ahogy nézte, amint farkasétvággyal pillanatok 
alatt befaltam az egészet, így szólt: »Várjál, hozok még egy szeletet!« Azt már papírba 
csomagolva hozta ki, s azt mondta: »Ezt tedd el, majd megeszed később. Most pedig menj 
szépen haza, zárd be a lakást, és indulj el valamelyik rokonodhoz, amíg anyukád haza nem 
jön. Ő majd megkeres.«

Így is tettem. Hazamentem, könyveimet, füzeteimet beraktam az iskolatáskámba, s a 
nagy darab zsíros kenyeret is melléjük, bezártam a lakást, a kulcsot a helyére tettem, hogy 
az anyám megtalálja, ha hazajön, s mivel apám rokonai időközben már elköltöztek Szentta-
másról, még aznap reggel elindultam anyám testvérhúgához Topolyára, gyalog. Útközben 
nagyon jól jött Nado néni második nagy szelet zsíros kenyere, mert teljesen besötétedett, 
mire 35 km gyaloglás után, teljes egyedül, odaértem a nagynénémhez. Utána ott is marad-
tam. Nála nevelkedtem.

Topolyán várakoztam még egy ideig a csodára, hogy majd csak megjelenik végre anyám 
és apám is. Lehet, hogy mind a kettő egyszerre. Amikor aztán már elég érettnek találtak 
nevelőim az igazság megértésére és elfogadására, elmondták, reménytelen a várakozásom, 
mert néhány általam is ismert személlyel, Kiss József hentessel, Andróczky Aladár falubí-
róval, Király István újságárussal, dr. Dukay Béla ügyvéddel és testvérével, Dukay István 
szűcsmesterrel és másokkal együtt édesanyámat is gonosz gyilkosok hurcolták el otthonunk-
ból, és lőtték bele valamelyik szenttamási tömegsírba. S a másik reményem is szertefoszlott. 
Édesapám sem jött többé haza. Ő ugyanis, amikor már reménytelennek és elveszettnek látta 
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a haza védelmét, Nagykónyinál37 1944. december 1-jén megszökött egységétől, a 14. hu. 
légv. központból, és hazaindult családjához. Zomborig jutott el. Ott többedmagával orosz 
hadifogságba esett. Az oroszoktól is megpróbálta a szökést, de sikertelenül. Őrei szökés 
közben többjüket lelőtték. Ezt a hírt jóval később egyik társa hozta meg a rokonságnak, 
aki vele szökött Nagykónyinál, s szökött volna az oroszoktól is, de megsebesült, így végig 
kellett szenvednie az orosz hadifogságot.

Igazán nagy örömmel fogadtam 50 évvel később a felhívást, hogy a szenttamásiak is 
megemlékeznek a bolsevizmus negyvennégyes ártatlan magyar polgári áldozatairól. El 
is utaztam a jelzett napon Szenttamásra, és a szervezők által állított emlékkeresztnél az 
a megtiszteltetés ért, hogy a szakadó hideg őszi eső ellenére összegyűlt vagy 150 ember 
előtt az áldozatok családtagjai nevében én koszorúzhattam meg a szerény emlékkeresztet, 
amelyet később emléktábla váltott fel. Csak hálával tudok ezért gondolni a szervezőkre 
és a szenttamásiakra is, hogy a névsorolvasásnál nem feledkeztek meg ártatlanul kivégzett 
szüleimről.”

 37 Kicsi falu Magyarországon, Tolna megyében.
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MARIČIĆNÉ DANICA CVETNAROV

(SZENTTAMÁS, 1923 – SZENTTAMÁS, 1998)

Maričićné 1998 őszén nem tanúvallomás megtételére kereste meg e sorok íróját, habár min-
den eddigi tanúnál többet tudott volna mondani az 1944–45-ös eseményekről. Az 1944-es 
vérbíróság egyik tagja volt. Ezt testvérhúga mesélte el többek között e sorok írójának, akivel 
majdnem két évtizeden át dolgozott egy irodában a szenttamási községi bíróságon.

Danica kártérítési igénnyel folyamodott jogi képviselője, mgr. Bozóki Antal újvidéki 
ügyvéd által a Magyar Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalhoz apja, Toša Cvetnarov 
1941. április 14-ei meggyilkolása ügyében 1997. szeptember 25-én. 1998. november 19-én 
Danica megvonta jogi képviselőjétől a megbízatást, állítása szerint »felületesen végzett 
ügyintézés miatt«, és e sorok írójához fordult saját kézbe vett ügyének intézése, illetve a 
magyar hatóságokkal folytatott levelezése magyar nyelvre fordítása miatt.

Ekkor, 1998. november 19-én, érdekes és értékes dokumentáció és dokumentációfor-
dítások jutottak a szerző birtokába, melyek hozzájárulnak a balkáni igazságszolgáltatás 
lényegének a megvilágításához, amely – szerb közmondás szerint – így hangzik: Kadija te 
tuži, kadija ti sudi.38

Testvérhúga, Lenka elmondása és több meghallgatott tanú egybehangzó vallomása 
szerint ez a magyar államtól kártérítést igénylő Danica 1944 őszén Szenttamáson a vérbí-
róság állandó tagjaként – 21 évesen – esetleg több száz ártatlan szenttamási magyar polgári 
személy, közöttük asszonyok és gyermekek vérének kiontásáért felelős személy, bűnrészes 
a kivégzésekben. Nemcsak ítélkezett, de vádolt is, így vett elégtételt a magyarokon apja, 
Tošo kivégzéséért.

Danica, miután már részt vett az apja meggyilkolásánál jelenlévő Zsellér Tamás ki-
végzéséről hozott döntés megszavazásában, 1945. február 12-én még fel is jelentette a 
Megszállók és Segítőtársaik Bűntetteit Megállapító Vajdasági Bizottságnál39 az általa már 
korábban kivégeztetett Zsellér Tamás és a bűntársként megnevezett, szökésben levő Benkó 
Vince nemzetőröket, hogy ők ölték meg Szenttamáson 1941. április 14-én az apját, Tošo 
Cvetnarovot. Zsellér Tamás esetében így az az abszurd helyzet állt elő, hogy a felette vég-
rehajtott halálos büntetést kiszabó testület egyik tagja jelentette fel háborús bűnök elkö-
vetése miatt az egyik, már kivégzett áldozatát. A másik megvádolt, Benkó Vince nemzetőr, 
kőműves esete tisztább ügynek látszik, de valójában még zavarosabb. Benkó Vince ugyanis 
szökésben volt hosszú éveken át, emiatt nem érhették el. Ő ugyanis negyvennégy nyarán 
dobszóra bevonult a honvédséghez, és hadifogságba esett, ahonnan csak hosszú évek múltán, 
a zöldhatáron át érkezett meg Szabadkára. Hírül véve, hogy otthon halálra keresik, még 
néhány évig Szabadkán húzódott meg, és csak nagy sokára bátorkodott haza, amikor már 

 38 Magyar fordításban: A kádi [török bíró] a vádlód is és ítélőbírád is.
 39 A testület hivatalos szerb neve: Pokrajinska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u 

Vojvodini. A titói állam alakulása kezdetén az egész ország területén működtek hasonló feladattal létrehozott 
testületek. A központi testület neve Državna komisija za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. A 
vajdasági bizottság elsősorban a magyarság ügyeivel foglalkozott.
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minden fejvadász megfeledkezett korábbi körözéséről. Esetében is végzetes hiba történt a 
feljelentésben. Cvetnarov lelövésénél, Zsellérrel és a honvédekkel ugyanis nem ő, hanem 
testvére, Benkó Imre nemzetőr – később rendőr – volt jelen. E ténybeli tévedés ellenére, 
ha őt a feljelentés idején elfogják, bizonyára nem menekül meg a kivégzéstől.

Középkori balkáni állapotok szerint folyt akkor itt az igazságszolgáltatás. A terheltek-
ből válogatott kínzásokkal kényszerítették ki a beismerő vallomást, majd nyomban agyon 
is verték, kivégezték. Ha egyáltalán túlélte a vallatás módszereit. Dr. Andrija Kesler és dr. 
Zdenka Kesler – a vádló-ítélőbíró és orvos is egyben – felügyelte a vallatás és a kivégzés 
„törvényes” lebonyolítását és megállapította az esetleg „szívbaj” okozta halál beálltát.

A szenttamási kitelepítési bizottság egykori székhelye, a Zgoda-féle kocsma 
(mára átalakított lakóház), melynek udvarán télvíz idején nappalokon és éjjeleken át várták 

sorsuk intézését a kitelepítésre szánt magyar asszonyok gyakran apró gyerekeikkel 
(Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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MILENKO MIKOVIĆ NEMEŠKI

(TURJA, 1924)

A magyar nemesi ranggal bíró, Nemeški ragadványnéven ismert szenttamási szerb család 
Turjára szakadt tagja. Apja ott volt tanító. Korábbi „harcosi”40 minőségben a Jugoszláv 
Kommunista Párt tagjaként politizált, majd nyugalmazott mérnökként már a Šešelj-féle 
szélsőséges jobboldali Szerb Radikális Párt képviseletében volt aktív az 1996. évi községi 
választási bizottságban, ahol összehozta a sors e sorok írójával.

A harcosmúltjára büszke ember dicsekedett háborús hőstetteivel. S hogy nem hazudott, 
abból látszik, hogy elbeszélésének egy-egy mozzanata pontosan megegyezik az akkor Turján 
postásként szolgáló egyik szenttamási tanú vallomásának részleteivel. Ez a tanú különben 
meg is nevezte őt mint a turjai rendőrfőnököt kivégző csapat tagját.

Fesztelenül, lelkiismeret-furdalás nélkül mondta el, hogy végzős gimnazistaként részt 
vett a helyi földalatti partizánmozgalom tanyai bázisaiban zajló aknamunka egyikében-
másikában. Kitért arra is, hogy élelmet és takarókat a Turjával szomszédos sváb falvak hatá-
raiban úgy szereztek maguknak, hogy kiürítették a kukoricatörő sváb parasztok őrizetlenül 
hagyott elemózsiás tarisznyáit és szekereit.

Egyik alkalommal egy termetes kiskéri [Bačko Dobro Polje]41 sváb paraszt rajtakapta 
őket a lopáson, és testi erejében bízva akart magának elégtételt venni hármukon. Az elbe-
szélő így mondta el a történetet: „Egyik társam, amikor látta a feléje közeledő veszedelmet, 
ijedtében rálőtt a felbőszült, kiabáló emberre, s oly szerencsétlenül találta el pisztolyával, 
hogy kettétört az állkapcsa, s a bőrfoszlányon lógó fél állkapocsból patakzott a vér. Úgy 
bömbölt a szerencsétlen, mint egy sérült szenvedő bika. Nem tudtuk, mit kezdjünk vele, 
így hát lelőttük, ne szenvedjen tovább. A zajra közben odafutó családjával kocsira rakattuk 
és hazaküldtük.”

Egy másik alkalommal a következőket közölte: „Részt vettem én egy veszélyesebb ak-
cióban is, amikor a bázisparancsnok úgy döntött, rajta ütünk a turjai helyi rendőrőrsön, 
és megbüntetjük a kollaboráns helyi szerb csatlósokat is. Megtudtam, hogy a többségében 
Szenttamáson lakó turjai rendőröket hétvégére hazaengedte a főnökük, és csak ő egyedül 
maradt ügyeletes az őrsön. Ezt azonnal közöltem is a bázissal. Megszületett a döntés és 
ötödmagammal, Đurica Jojkić,42 a parancsnok, Žarko Pavkov,43 Paja Jojkić, a Skeledži meg 
én a községházán levő rendőrőrsre mentünk. Amikor odaértünk, a rendőrfőnök már nem 
volt egyedül, a helyi postással beszélgetett. Pavkov és Jojkić rám bízta a postás őrzését, ők meg 
kiparancsolták a rendőrfőnököt az udvarra, és ott lelőtték. Amikor visszajöttek, a postásnak 

 40 A szerb megnevezés szerint borac, ami azt jelenti, hivatalosan elismerték, hogy a háború alatt Tito hadseregében 
szolgált.

 41 Szenttamással és Turjával is határos, mintegy 3500 lelket számláló falu. A második világháború végéig szinte 
kizárólag evangélikus németek éltek benne.

 42 A Jugoszláv Kommunista Párt Tartományi Bizottságának tagja. A Bácska–Bánát–Baranya területén bevezetett 
katonai közigazgatás parancsnokhelyettese, 1945. május 20-ától a Tartományi Legfelsőbb Bíróság tagja.

 43 A JKP Óbecsei Járási Bizottságának szenttamási pártsejtjéért felelős, és az ellenállást szervező turjai tagja.
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azt mondták: veled nincs semmi bajunk, de ha egy szót is szólsz valakinek arról, hogy itt 
voltál és mit láttál, napokon belül te is a halál fi a vagy. Ezután ráparancsolt a Žarko, hogy 
vezesse el a postafőnök asszonyhoz, nekünk négyünknek pedig meghagyta, várjuk meg, 
amíg ő visszatér. Nemsokára meg is jött egyedül, a postás nélkül. Bosszankodva mondta, 
nem talált, csak aprópénzt, mert a bevételt este feladták a vonatra. Ezután összeszedtünk 
néhány jobb cuccot, csizmákat, bőrkabátokat, töltényt meg pisztolyokat, és távoztunk.44

Ott voltam a félkarú Govorčinov vejének a kivégzésén is. Többen is voltunk. Egyik jó 
ismerős szomszédjával éjjel az ablakán zörögtettünk, és segítségkérés ürügyével átcsaltuk 
ehhez a szomszédhoz, ott aztán megkötöztük és a falu végére kísértük. Ketten aztán tá-
volabbra vonszolták csoportunktól, és tudtára adták, hogy ez számára a vég. Annyit még 
távolodóban hallottam, hogy kétségbeesetten könyörgött az ember: »Ne tegyétek, Đurica 
testvér! Bocsáss meg nekem, többé nem fordul elő. Élve még hasznomat vehetitek!« Hal-
lottam még Jojkić felcsattanó hangját is, amikor dühösen rákiáltott: »Ne most szűkölj, 
Savo, akkor kellett volna gondolkoznod, amikor közéjük álltál!« Aztán jóval távolabbról 
hallottunk két lövést. Csak ketten jöttek vissza.

Részt vettem én dicstelenebb akciókban is. Egy alkalommal olyan információt kaptunk 
a bázisban, hogy Nádalja felől néhány tagból álló magyar járőr közeledik felénk. Voltunk 
vagy tíz-egynéhányan, s a műút két oldalán húzódó kukoricaföldekre siettünk kézifegyvere-
inkkel, és elfoglaltuk lesállásainkat. Nemsokára fel is tűnt a járőr, de öröm helyett meghűlt 
ereinkben a vér. Nem messzire mögötte egy egész gépesített hadoszlop követte sok-sok, 
állig felfegyverzett katonával. Még tüsszenteni sem mertünk, nem lőni rájuk.”

 44 A titói Jugoszlávia idején kiadott háborús könyvekben nem sok dicsekvésre akadunk a Szenttamáson és kör-
nyékén feldolgozott diverziós események között. Sretenije Zorkić Partizanske diverzije u Vojvodini (1941–1944) 
[Partizán diverziók a Vajdaságban (1941–1944)] című könyvében (Zorkić 1979) meg sem említi Szenttamás és 
Turja nevét, Nádalját is csak mellékesen. Talán éppen amiatt, hogy az ellenállók ilyen kegyetlenkedésre szánták 
magukat.
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MUHI ISTVÁN

(PÉTERRÉVE, 1905 – SZENTTAMÁS, 1996)

„Hecker Rozi – vesse ki a föld, ahol van – egyik ilyen látogatóm volt. Valami nagy párttag 
lett belőle, és biztatott, jelentkezzek csak be nyugodtan a községházán, ő garantálja, nem 
lesz bántódásom, és nem kell tovább oktalanul rettegnem, keresnek-e, elvisznek-e, vagy 
sem. Úgy egyheti mérlegelés után be is mentem én bátran, hiszen bűntelen voltam, azzal 
a meggyőződéssel, hogy egy-két órán át elmondom, amit kérdezgetnek, s délre, ebédre 
már haza is érek, s utána nyugodtak lesznek napjaim. »Tiltott határátlépésért – mondta 
a pékből rendőrfőnökké előlépett Šuco – fogva kell tartanunk!« Erre bejött egy alak, és 
hátulról leütött. A községháza pincéjének jéghideg földjén tértem eszmélethez. Hat évvel és 
pár héttel később tértem haza testben meggyötörve és »lélekben átnevelve«. Csak annyit 
mondok, a Mindenható Úristen mentsen meg minden anyamagzatot attól, amit ebben az 
időközben, de főleg az első 2-3 évben velem tettek, amit nekem teljesen ártatlanul át- és túl 
kellett élnem. De igazságos az Isten. Én még mindig megvagyok és itt élek, hazug vádolóim 
és kínzóim pedig – remélem – valamennyien a földben porladnak, ha már be tudta őket ez 
az áldott jó bácskai föld fogadni.

A Zsulyovics Feri akkor már kisbíró volt. Vallatóm szerint ő vádolt meg azzal, hogy 
egyik nemzetőr társammal, Varnyú Miskával bekísértem és agyonlőttem egy begluki szer-
bet, s hogy az itt van eltemetve a régi, tuki szerb temetőben, a mai faiskolában. A »forró 
nyomra találó« szenttamási szerbek hamarosan megtalálták a szerb feleségét és az itt lakó, 
Turjáról ide, a csőszházba befogadott csavargó szerb kölyköt, Božót, sajnos nem emlékszem 
a feleségének a nevére sem. Több mint egy héten át ütöttek-vertek, ismerjem be, hogy 
lelőttem az embert. Itt vallattak Szenttamáson, a rendőrségen. A vallatást és a kínzást nem 
szenttamásiak, vidéki szerbek csinálták, egy mileševói Mišić nevű partizán főhadnaggyal 
az élükön. Itt a szenttamási rendőrségen Šuco meg szenttamási emberei színleg még meg 
is pártoltak egy-egy kiadós verés előtt, s ha utána föllocsolással eszméletre térítettek, 
színlelt részvéttel segítettek át a mai Elan irodaközpont helyén álló akkori rendőrségi 
épület egyik helyiségébe, rabtársaim közé. Közben azon licitáltak, melyikük tett többet 
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érdekemben, hogy megmentsenek, Mišić főhadnagyot ugyanis szerintük erővel kellett 
lefogniuk, merthogy ő ott helyben agyon akart verni. Még arra is célozgattak, jobb lenne, 
ha beismerem, amivel vádolnak, akkor megszűnik a verés. Börtönbe csuknak egy rövid 
időre, vagy lehet, el is engednek, mert parancsra tettem. Ez a Mišić egyik alkalommal azt 
kérdezte, voltam-e Szőregen. Hogyne lettem volna. Szőregen keresztül fuvaroztuk magyar 
időben a kendert Dunacsébre. Csak szavaim első részére reagált. »Još i priznaješ?« (Még 
be is vallod?) – ordította, és puskája agyával – itt van ni – ilyen ronccsá tette a lábujjaim 
körmeit. Ájulásomból a pincében ébredtem fel. Šuco embereitől hallottam, sokáig vert még 
ájultan is. A feleségemet nem engedték be hozzám, hogy meglátogasson. A Šuco emberei 
vették át és adták nekem, amit hozott, amíg Szenttamáson tartottak. Egyik napon aztán 
egy transzporttal elszállítottak Újvidékre, mert az agyonlőtt szerb felesége a halálomat 
követelte, a félkegyelmű turjai kölyök meg bizonygatta, én lőttem le azt a szerbet, akinek 
a sírját mutogatta a tuki szerb temetőben, ő látta is.

Feleségem, Jankovits Erzsébet ekkor már eladta a tehenet, és egy szerb ügyvédet fogadott 
Újvidéken, segítsen bebizonyítanom ártatlanságomat. Mišić poručnik (főhadnagy) még Új-
vidéken is fölkeresett. »Ti si još živ?« [Te még élsz?] – szavakkal támadt ott is rám, és félig 
ájultan szedtek ki a kezéből. Kidolgozta ott is, hogy súlyosbítsák a vádat ellenem, s már előre 
a halálraítéltek közös cellájába tetetett át. Olyan emberekkel voltam ott együtt naponként 
néha többször is ütve-verve, s vártuk a kivégzésünket, mint Feketehalmy-Czeydner Ferenc 
altábornagy és Grassy József vezérőrnagy, a zsablyai Tollszedő József és Bögre Mihály. Az 
ott megforduló Ozna-s embereknek úgy mutogattak bennünket, mint vérengző, rabul ejtett 
fenevadakat, akiken már veszély nélkül lehet néhányat ütni, rúgni. Meg is tették. Naponta 
néha több látogatócsoport is. Válogatás nélkül ütöttek bennünket, de a két magyar főtisztet 
egyik sem hagyta ki. Fájdalmas nyöszörgésünk töltötte meg ilyenkor az ablaktalan, egy szál 
villanyégővel megvilágított siralomszobát. A mellettünk levő helyiségből néha hozzánk 
belökött foglyoktól tudtuk meg, hogy ott van Szombathelyi Ferenc volt honvéd vezérkari 
főnök, Zöldy Márton csendőr százados és Nagy Miklós,45 Újvidék volt polgármestere a 
miénkhez hasonló cellában. A szerencsétlen magyar tisztek felismerhetetlen hústömeggé 
voltak verve, mi, a többiek szintén. Akik onnan élve kikerültünk, kivétel nélkül hoztunk 
magunkkal örökös nyomort jelentő súlyos testi sérülések szabad szemmel is jól látható 
nyomait, melyekbe a törött bordák nincsenek is beszámítva.

Az én kálváriám a sötét siralomszobában több mint két teljes hónapig tartott. A jeles 
magyar főtisztek mellett Szügyi Istvánra, a zsablyai Horváth Mihályra, a Gömörire meg a 
zombori sintérre emlékszem még. Mind-mind halálra lettek ítélve. Kevésnek volt olyan sze-
rencséje, mint nekem vagy a szabadkai Simon Istvánnak, akik a jóisten kegyelméből végül is 

 45 Szombathelyi és nyolc vádlott-társának pere 1946. október 22-e és 30-a között zajlott le Újvidéken. A tanúnk által 
említett történelmi személyek tehát csakugyan ott voltak akkoriban az újvidéki börtönben. Az említett két zsablyai 
személy neve nem szerepel a zsablyai áldozatok névsorában, amelyet néhai Bakos Pál állított össze, s megjelent 
Matuska Márton Hová tűntek Zsablyáról a magyarok? című kötetében (Matuska 2004). A Zsablyához közel eső 
Gyöngysziget egyik tanyáján a kilencvenes években élt egy Bögre Antal nevű nyolcvanéves férfi , aki közölte, hogy 
egy közeli rokona elveszett a háború utáni időben. Föltehetőleg a tanúnk által említett személyről lehet szó.
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élve kerültünk ki onnan. Minden reggel, de néha a nap és éjszaka más időpontjában is vittek 
el közülünk soha vissza nem hozottakat. De hoztak a helyükre újakat. 70-80 ember volt 
mindig a siralomszobánkban. A puszta padlón feküdtünk. Rettegve hallgattuk a marica, a 
rabszállító kocsi közeledésével járó zajokat. Visz-e, hoz-e? A hozást a lezuhanó testek huppa-
násából tudtuk. Ha ez nem volt, fölrakodtak, és vitték a bitófára az embereket. Éjjel-nappal 
dolgozott a bitófa, s állandóan ide-oda hurcoltatták a még el nem ítélt rabokkal a halálra 
szántakat, de nem a siralomszobásokkal. Közben vallatták és ütötték-verték ott Újvidéken is 
az embereket. Néha annyira, hogy vissza se jöttek többé közénk. Egy ilyen vallatás alkalmával 
tűnt el a szenttamási Varga Húsos Pista. Papucsát, ingét és kalapját Szögi Kálmán, az órás, 
a Pozder Jani meg a péterrévei Árpási Imre találták meg, amikor tűzifát vágni hajtották le 
őket a pincébe. De Újvidék magyar, Fernbach46 nevű főispánja is egy ilyen vallatáson veszett 
oda közülünk. Emellett nem múlt el éjszaka, hogy új arcok végig nem vertek bennünket. 
Simonyi István kocsmáros egy kis feszületet tartott magánál, s imádkozva gyűjtögette az 
erőt a következő verések elviseléséhez. Otthon egy árva, 16-17 éves szerb fi út fogadott maga 
mellé segíteni, amikor annak a szüleit kivégezték a magyarok. A fi ú 1944 tavaszán eltűnt 
tőle, őt meg többek közt annak a meggyilkolásával is vádolták, s golyó általi halálra ítélték. 
1946-ban megjelent a fogadott fi ú, szerémségi szerb partizántisztként, s az utolsó pillanatban 
mentette ki jótevőjét. A feleségétől tudta meg, hol van, s amikor kiengedték, a kis feszületet 
feje, arca előtt tartva, térdén mászott ki az ajtón, mert mind a két lába el volt törve.

Már megbékéltem a tudattal, ott fejezem be földi életemet, amikor azzal jöttek értem, 
hogy az én ügyemet újratárgyalják. Ez azonban nem gátolta meg kísérőimet, hogy útközben 
is rugdossanak és üssenek. Visszakerültem a közös cellába, az ítéletre várók közé. Tanúim 
a Nović rendőr testvére, a nagy bajúszú Király Józsi meg a Tancsik András bácsi voltak. 
Ők mindhárman látták, hogy a keresett begluki47 szerbet nem én, hanem a Varnyú Miska 
meg a Toldi Miska kísérték, én ott sem voltam. Erre ismét behozták a turjai félkegyelmű 
gyereket, a Božót a temetőcsősz házából, aki azt állította, hogy én vagyok a Toldi, s hogy 
ő látta, én lőttem le az embert, s hallotta, hogy magyarul azt mondtam: »Valamennyiüket 
le kell lőni!« Az ügyvédem erre magyarul megkérdezte tőle, hogy hívják, hány éves és hol 
lakik. Majd rászólt szerbül, mért nem válaszol. A fi ú erre azt mondta, nem válaszol, mert 
nem tudja, mit motyog az ügyvéd.

Ügyemet a bíróság lezárta, és 10 évi kényszermunkára ítélt. Ebből ötöt tisztességgel le 
is töltöttem, nem számítva bele azt az egyet, amit Szenttamáson meg Újvidéken töltöttem 
vallatáson meg a siralomcellában. Elítélésemet követően több nevelő-javító egyetemen kellett 
vizsgáznom lojalitásból. A rabsors azonban itt sem volt sokkal kegyesebb hozzánk, mint az 
elítélés előtt. Mindennapi kenyerünk mellett a mindennapi ütlegünket is megkaptuk még 

 46 Az apatini Fernbach Péter temerini földbirtokosról eddig annyit lehetett tudni, hogy őt is perbe fogták a negyven-
kettes újvidéki vérengzésért, ám nincs adat arról, hogyan végződött az eljárás. Vádlott nem lett belőle. Egyes ada-
tok szerint kiugrott, mások szerint kidobták a börtönnel egybeépített épülettömbben lévő biróság emeleti ablakán. 
A róla közölteket több temerini személy is megerősítette, neki Temerinben volt a birtoka, kastélya, onnan is nősült, 
a helybeliekhez eljutott halála körülményeinek a híre.

 47 Begluk = szenttamási városrész.
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két teljes éven át, ha látogatóhoz, levélért vagy éppen munkára, cellacserére hajtottak ben-
nünket őreink. Addig, amíg egy szép napon a Kardelj48 meg nem látogatta a börtönünket. 
Ettől az időtől, egyik napról a másikra minden megváltozott, az ellátástól a bánásmódon át 
egészen az őrökig és az igazgatóig. Odáig azonban nagyon keserves napokat kellett túlélnünk. 
1947-ben például Dečaniba49 vittek kőbányai és építőmunkára, és a vérhas vett le a lábam-
ról. Azt nem volt könnyű minden gyógyszer és orvosi kezelés nélkül túlélni. Toldi bácsinak 
köszönhetek sokat, ő mosta minduntalan és fáradhatatlanul a vérszennyes alsóneműmet. 
Dečaniban, a kőtörőben már a kötelező beszolgáltatások miatt elítélt rabokkal, többek között 
Odry Janival, Milo Leđenivel, Botka Istvánnal és a péterrévei Vaskalapossal is összehozott a 
közös sors. Voltam Grockán is rab. Mitrovicán meg a téglagyárban dolgoztunk. Itt történt 
a Kardelj-látogatás. Fölszólított bennünket, írjuk meg panaszainkat. Mindenkinek adtak 
hozzá papírt és ceruzát. Két nagy ruháskosár panaszlevelet kapott. Másnap szalmazsákokat 
és szalmát adtak, csináljunk magunknak emberibb fekhelyet. Tisztálkodási lehetőséget is 
teremtettek, meg elviselhetőbb lett az élelmezés. Elképzelhető, milyen kevés kell az emberi 
boldogsághoz, amikor évek múltán az ember először fürödhet meg, kap váltás alsóneműt 
és fekhet a meztelen padló helyett puha szalmazsákra.

A kálváriám 1951 januárjának utolsó napjaiban ért véget, de még mindig nem tel-
jesen. Kiszabadultam ugyan, de időnként jelentkeznem kellett a rendőrségen. Egyszer 
Szenttamáson és vagy 8-10 alkalommal Óbecsén. E jelentkezések alkalmával mindig újra 
provokáltak és sértegettek, hátha sikerül kiborítaniuk nyugalmamból. Elfelejtették, én az ő 
»egyetemükön« tettem sikeres vizsgát önuralomból. Még öt teljes évig – eredeti ítéletem 
végéig – kellett így, időről időre jelentkeznem. Utoljára itt, Szenttamáson, az ipartestület 
épületében. Ezeknek aztán meg is mondtam, hiába vergődnek, mert mindezt megpróbál-
ták már velem a »nevelő-javító intézetben« és papírt is adtak »egyetemük« eredményes 
befejezéséről. Föl is mutattam nekik az elbocsátó levelemet, amit azóta, hogy kiengedtek, 
mindig magammal hordok. Mindenesetre legyen kéznél. Nemegyszer nagyon elázott velem 
együtt a szegény papírdarab kint a határban, s alig hasonlít már önmagára. Úgy meggyötörte 
az idő meg a sors, mint minket a fölszabadulás.

Természetes dolog, hogy szabadidőnk is volt. Ha éppen nem dolgoztattak velünk vagy 
nem vertek bennünket, eszközöket barkácsoltunk, amelyek megkönnyítették az életünket. 
Én például a kanalam nyelét éles, hegyes késsé fentem, amivel aztán nemcsak ettem, de még 
faragtam is, például diófából pipát, itt van ni. De nemcsak ezt az egyet, csináltam még vagy 
ötöt, másoknak is. A kapott cigarettát kettétörtem, s a felét tettem egyszerre bele.

Nagyon cifra dolgokat forgatott ki ránk ez a fene nagy fölszabadulás. Itt van például az 
Erdélyi Jóska sorsának az alakulása. Kitanulta a hentesszakmát, de paraszt lett, és juhász-
kodott is. A magyar időben nemzetőr, majd rendőr lett, s végül a SAS-behívónak eleget 
téve bevonult a honvédséghez. Onnan szökve szabadult, és sietett haza a feleségéhez, hogy 

 48 Edvard Kardelj szlovén politikus, Tito egyik legkitartóbb munkatársa, talán az egyetlen, aki nem esett ki a kegyei-
ből. Egyik főideológusa a kommunista Jugoszláviának.

 49 A Kosovo–Montenegró–Albánia hármas határa közelében fekvő, abban az időben szinte megközelíthetetlen hely-
ség, sok délvidéki magyar rab sanyargatásának színhelye.
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segítségére legyen az asszonynak túlélni a válságot. Háza a Téglagyár utcában volt. Juhai 
már rég elfogytak, az asszony apránként eladogatta azokat egy Živko nevű mészárosnak, aki 
vásárlás közben beleszokott az Erdélyi feleségébe, a G. Julisba. Nyomban hazaérkezése után 
el is hurcoltatta szegény Jóskát a szerb a partizánokkal gondoskodva róla, hogy ne zavarja 
többé randevúit a Julissal. Ki is végeztették a Jóskát, ők meg aztán össze is kerültek. Živko 
eladta a barán túli tanyáját, Julis meg a Jóska házát, és a Devecser határrészben, a falu alatt 
építettek egy kis piros cserepes tanyát Erdélyi birtokán. Ma mind a Bezaló Feri tulajdo-
na. Nem élvezhették sokáig aljasságuk gyümölcsét. Živko hamarosan valami gyötrelmes 
fájdalmakkal járó betegségben meghalt, a magára maradt Julist meg megvakulással verte 
meg az Isten. Nem hallottam, hogy meghalt volna, azt hiszem, még ma is él, és hányódik-
vetődik valahol.

A Varnyú Pistáéknál is nagyon összegubancolódtak a fonalak. Ezt egy kokettálásra 
mindig kész asszony mesterien meg tudja csinálni, főleg ha a családfő nem tud feladata és 
szerepe magaslatán állni. Varnyú azok közé a közönséges, dolgozni nem kedvelő, apróbb 
bűnözésre hajlamos egyének közé tartozott, akik a bevonulást követő napokban inkább az 
anyagi haszonlesés, mint a nemzeti biztonság céljából léptek nemzetőri szolgálatba. A hozzá 
hasonló, kétes értékű, úgynevezett magyar hazafi ak – voltak ilyenek többen is – nagyon 
sokat ártottak a magyar tisztességnek és becsületnek. Visszaéltek jogaikkal, parancsvégre-
hajtás közben meglopták, megverték és megalázták a rájuk bízott foglyokat. Varnyú István 
például Žarko Piroški előállítására kapott parancsot. A szerbet bekísérte a községházára, 
zsebeit kiüríttette és megmotozta, de az eredménytelen motozás után elfelejtette neki visz-
szaadni pénzzel teli pénztárcáját. A kihallgatás után Piroškinak volt bátorsága megkérdezni, 
hogy ha már vétlen és hazaengedik, visszakapja-e a tele pénztárcáját, és kinél tehet jelentést 
az őt bekísérés közben ütlegelő személy ellen. Két magyar városi képviselő, Forgács Péter 
gazdálkodó és dr. Lőrinc János ügyvéd, aki egyben a polgári rendőrség a nemzetőrség pa-
rancsnoka is volt, megparancsolta két másik nemzetőrnek az időközben eltávozott Varnyú 
István előállítását. Akkor derült ki, hogy Varnyúnak több hasonló cselekedete is volt már, de 
a károsultak nem mertek följelentést tenni ellene. Az előállított Varnyút lefegyverezték, az 
elvett pénztárcát bocsánatkérés közepette visszaadatták vele, és kizárták a nemzetőrségből. 
Szerencséje volt, hogy bevonult, mert vagy felesége szintén fegyveres nemzetőr szeretőjével, 
a még legény Toldi Miskával, vagy 1944 októberében Žarko Piroškival és társaival kellett 
volna le-, illetve elszámolnia. Keresték is 1944 októberében Piroškiék mindenhol, s kocsiját 
és lovát hajtották el bosszúból. Tudta is, hogy veszélyes hazajönni, ezért Szabadkán húzódott 
meg, s hazaüzent a feleségének és kisfi ának, hazajönne, ha lehet. Felesége – aki akkor már két 
éve Toldival élt – fölment hozzá és visszatanácsolta, ha nem akarja saját végét. Varnyú vissza 
is ment, de az asszony nem ment utána. Még azután sem, amikor a legény szerető élettársát 
is elhurcolták szintén valami nemzetőri disznóság vádjával. Varnyúné talált magának egy 
harmadik élettársat.

A Rencsár Tamás elől egyik hozzádrótozott halálraítélt társa fogta fel a halálos golyót s 
lökte maga alá a tömegsírba. Mozdulatlanul, csendben maradt egy ideig, amíg a haldoklók-
nak kegyelemlövést adó hóhérok vidám lármáját távolodni nem hallotta. Ekkor kibogozta 
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drótkötelékét, és úgy, ingre-gatyára vetkőzve, a hideg novemberi éjszaka homályában ki-
mászott halott vagy még nyöszörgő társai teteme alól, és elmenekült haza. Így, összefagyva, 
a padláson húzta meg magát, a kémény melegéhez simulva töltötte az éjszakát. Később az 
állandóan zárt kapun, ha valaki zörgetett az utca felől, a kemencébe bújtatták. A fejvadászok 
valahogy hírét is vették, hogy megszökött, s egy-két alkalommal ki is mentek a házhoz 
körülnézni, de szerencsére oda nem néztek be, ahol éppen rejtőzködött. Ilyenkor meg is 
fenyegették a családját, jobb, ha előadják, megmutatják, hol rejtőzik, mert ha megtalálják, 
minden házbélit lelőnek, mint a kutyát. Ezek után még a kémény mellé a padláson egy 
húsfüstölő félét is falazott a család, amelyben még biztonságosabban húzhatta meg magát, 
mint lenn, a kemencében addig, amíg a hívatlan látogató el nem ment a házból. Két teljes 
évet bujkált így a Tamás a kemencében és a kémény melletti füstölőben. De később is ál-
landóan zárva volt a kapu, habár az életveszély már elmúlt. Még vagy 20 évet élt úgy, hogy 
élete végéig nem lépett ki az utcára. Személyazonossági igazolványa sem volt.

Volt itt a magyar időben, a háború vége felé egy első világháborút megjárt, nagy életta-
pasztalattal rendelkező falubíró, akit magyarok, szerbek egyaránt becsültek, és bizalommal 
kérték ki tanácsát életbevágó sorskérdésekben is. Molnár András bácsi jó tájékozottsága 
és helyes helyzetfelmérése sokakon segített a magyar éra végnapjaiban, de főleg a SAS-
behívók és a dobszóra történő bevonultatások idején, többek között én is az ő véleményét 
kértem ki, mit is tegyek. A nyilas vezetőktől azért féltünk, mert felkoncolással fenyegettek 
meg bennünket, ha megtudják, bőrünket féltve nem fogtunk fegyvert a haza védelmében. 
Másrészt a szerb oldalról szintén felkoncolással fenyegettek mindnyájunkat, aki valamilyen 
módon kiszolgálta a magyar rendszert. Ez a Molnár András nekem, de sok más magyarnak 
is, azt tanácsolta: »Vonuljatok be és vigyázzatok magatokra, akkor túlélhetitek a háborút, 
de ha itthon maradtok, biztosan a szerb és kommunista bosszúállók áldozatai lesztek!« 
Megfogadtam a tanácsát, és bevonultam. Igaz, számos életveszélyes kaland után, de valóban 
életben maradtam. Sokan viszont, akik akkor itthon maradtak, már az első partizánterrornak 
áldozatul estek. Később, hazatérésem és börtönéveim után tudtam meg, hogy András bácsi 
csak nekünk, magyaroknak tanácsolta a bevonulást. A hasonló kérdéssel hozzá forduló 
szerbeknek azt mondta: »Mentsétek a bőrötöket úgy, hogy néhány hétig ne legyetek szem 
előtt. Úgysem tart ez már sokáig!« Ezek a szerbek aztán ki is álltak András bácsi mellett, 
amikor bírói tisztségéért meghurcolták.

Ami börtönéveimet illeti, számos olyan emlékem maradt rabtársaimról, emberekről, 
amelyek összegyűjtve akár vaskos kötetnyi könyvbe se férnének bele. Voltak keménykötésű 
emberek, akiket a legkíméletlenebb és legkegyetlenebb verésekkel és kínzásokkal sem lehetett 
„átnevelni”. Ilyenek voltak például a szenttamási Kucserka testvérek.

Voltak viszont olyan akaraterővel és önuralommal rendelkező, szintén kemény és szívós, 
életerős emberek, akik látszatra ugyan elfogadták az »átnevelést«, de a fő célkitűzésük a 
túlélés volt, ha lehet, ép testtel és lélekkel az embertelen viszonyok közepette is. Ilyen volt 
például a Tiszta Pista bácsi, a szenttamási rendőr, aki ezzel a beletörődöttnek látszó nyugodt 
önuralmával és magatartásával elérte, hogy életfogytig szóló ítéletét először 20, majd 10 
évre csökkentették. S 9 év után szabadon is engedték. Nekem ez a magatartásforma felelt 
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meg. Pista bácsi lett a mintaképem, és mindig vele igyekeztem társalogni Mitrovicán is. Be 
is vált a viselkedési taktika, az én büntetésemből is engedtek el, s így jó hat év után szabadon 
engedtek, de a még hátralévő négy alatt időről időre Óbecsén, majd Szenttamáson kellett 
jelentkeznem a rendőrségen.

A Kucserka testvérek bátorsága, hajthatatlansága és magaviselete viszont nemcsak 
csodálatra méltó, de egyenesen bűnügyi fi lmekbe illett volna. 1941 húsvétján beléptek a 
nemzetőrséghez, és a huszárokkal Tukban razziáztak bujkáló csetnikek és elrejtett fegyve-
rek után. Szélsőséges viselkedésük miatt el lettek tanácsolva a nemzetőrség kötelékéből, de 
1944-ben már a Nyilaskeresztes Párt szenttamási szervezetének alapító tagjai között voltak, 
és mint ilyenek, nemcsak a szerb, de a magyar lakossággal szemben is kirohanásaikkal jeles-
kedtek, főleg a párttagság toborzása, de a bevonultatások terén is. 1944 késő őszén a szerbek 
valahogy becserkészték rejtekhelyüket, s mindketten a mitrovicai börtönben folytatták 
kálváriájukat. Végül megfi gyelték, hol a legkevésbé őrzött a börtön. A vágóhíd felől álló 
egyetlen őrt leütötték, megkötözték, száját betömték, és fegyverét magukhoz véve gyalo-
gosan indultak el a Szerémségen és Bácskán keresztül Magyarország felé. A börtönvezetés 
és az Ozna vérebekkel hajtóvadászatra indult utánuk. Többé soha senki nem hallott róluk 
sem a börtönben, sem Szenttamáson, de ők sem adtak életjelt magukról.

Az átnevelő partizánegyetemen folytatott tanulmányaim utolsó évében a feleségem azzal 
a hírrel látogatott meg, hogy a halálomat követelő begluki szerb asszony fölkereste őt és 
kérte, bocsássunk meg neki. Kiásatta ugyanis a tuki temetőből a férjének hitt halottat, de 
az nem a férje volt, hanem egy szerb katona, akit a Varnyú meg a Toldi lelőttek. Hát nekem 
ezért kellett átélnem életem legnyomorúságosabb hat évét ártatlanul.

Koncepciós pörök, de nagyon véres színjátékok voltak ezek, amelyek egyrészt a ma-
gyarság ellenállásra képes része megsemmisítését, a jómódúak vagyonának fosztogatását, 
másrészt meg a megmaradtak egy egész életre szóló megfélemlítését, a kollektív bűntudat 
elhintését szolgálták.

Visszatérek még a pipafaragáshoz. Több mint egy teljes hónap összes szabadideje 
kellett ahhoz, hogy hegyesre és élesre csiszolt kanálnyéllel meg a hegyesre csiszolgatott 
dróthuzalokkal kifaragjam, kifúrjam. Ekkor a vasalása következett. Ott abban az időben 
szinte mindenhol találtunk eldobott réz töltényhüvelyt. A fegyházi javítóműhelyben ezeket 
titokban az ottani vasvágó eszközökkel kiszabtam. Aztán betonhoz dörgölve csiszoltam 
megfelelővé a diófából készült dohányüreg széleinek beborítására, valamint a rézkupak 
elkészítésére. Ez a vasalás is igénybe vett egy hónapot.”50

 50 Tanúnk azonosítószámával megjelölve az általa közölt adatok másokéval egybevetve, egyeztetve és kiegészítve 
beépítődtek az atrocitások változatai szerint elkészített és e kötet zárórészét képező áldozatnévsorok valamelyikébe.
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NACSA GIZELLA

(SZENTTAMÁS, 1922 – SZENTTAMÁS, 1996)

„21 éves voltam, amikor bejöttek az oroszok. Az első, sikertelen házasságomon túl. Pár 
nappal a fordulat után kezdték az embereket összefogdosni. Beidézték őket, vagy bekísérték 
a fegyveresek, ahogy mondták akkor kihallgatásra vagy »rohammunkára«.

Nagyon féltünk mindannyian, magyarok és németek is, mert a beidézettek közül sokan 
nem tértek haza, vagy ha mégis, úgy összeverve, hogy nem lehetett rájuk ismerni. Ezek közül 
nagyon sokan, egyedül vagy családostul mindenüket hátrahagyva, fejvesztve menekültek 
Magyarországra, mert ezt tanácsolták is nekik azok a helybéli szerbek, akik kimentették 
őket a kínzókamrák verőlegényei kezéből. Voltak, akik ártatlanságukban bízva továbbra 
is maradtak hajlékaikban, családjuk körében. Ezek aztán második előállításuk után többé 
már nem tértek haza.

Egyik napon szétfutott a hír, hogy asszonyokat is szednek össze, méghozzá fi atalokat. 
Még jobban rettegtünk, mert már az oroszok bejövetele után gyakran lehetett hallani fi -
atalabb asszonyok, lányok megerőszakolásáról. Suttogtak az emberek éjszakai, fájdalmas, 
pincékből, főleg a községháza pincéjéből, de a gimnáziumból és más épületekből is hallható 
jajgatásokról és nyöszörgésekről is. Beszélték, hogy ütik-verik, kínozzák a magyarokat.

Az utcákon fegyveres szerb fi atalokból, férfi akból, nőkből álló csoportok cirkáltak. Egyes 
csoportok, 4-5 ember, meghatározott címekre mentek, mások meg házról házra jártak, és 
kutattak, túrtak fel mindent, padlást, pincét, éléskamrát, hálószobát, ágyakat, istállót, ólakat. 
Mindenhol »elrejtett fegyverek«, máshol »bujkáló fasiszták« után kutattak. Így ment 
ez éjjel-nappal. Néha foglyokat, főleg férfi akat, de nőket is kísértek fegyveresek a központ 
felé. Némelyeket megkötözve, másokat lökdösve vagy ütlegelve, legtöbbjüket azonban csak 
fegyvereik csöve előtt. A legborzalmasabbak az éjjeli razziázások voltak. Rémült asszonyi és 
gyermeksikolyok, zokogások verték fel a csendet az éjszaka sötétjében. Itt-ott egy-egy lövés 
is eldördült. A rémálomnak tűnő valós esemény másnap reggel folytatódott. A szomszédok, 
ismerősök terjesztették a hírt, hogy ezt vagy azt az éjjel elhurcolták. Nemegyszer a család 
felnőtt tagjait elvitték apró, neveletlen, alvó gyermekeik mellől, s a szomszédok csak akkor 
tudták ezt meg, amikor a gyerekek reggel náluk keresték szüleiket, hogy éhesek. Az éhes, 
magára maradt jószág éktelen bőgéssel, nyerítéssel, visítással követelte a reggeli ellátást. 
Ezekért aztán jöttek a partizánok, és elhajtották őket. A gyerekek meg nagyszülőkhöz, 
rokonokhoz kerültek, és azoknál nevelkedtek tovább.

Nálunk úgy október 25-e körül jártak. Apámat és anyámat az udvaron a falhoz állították, 
engem meg maguk előtt lökdösve kényszerítettek, nyissam ki a szobák, a mellékhelyisé-
gek, padlás, istálló és ólak ajtaját. Amikor nagyjából mindent átnéztek és nem találtak az 
égvilágon semmi számukra érdekeset, a vezetőjük rám parancsolt, öltözzem melegebben, 
mert velük kell menjek. Hiába volt apám könyörgése, anyám rimánkodása, hogy inkább ő 
menne be helyettem, mennem kellett előttük a községházára. Vezetőjük még visszaszólt a 
szüleimnek, ne féljenek, csak dolgozni visznek, nem esik semmi bajom.
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A községházán az udvari hátsó szárny egyik helyiségébe tuszkoltak be, ahol már 8-10 
velem hasonló korú, és mint én is, megrémült fi atal magyar menyecske és leány várakozott. 
Megmondom a neveiket is, de arra kérem, ne írja be azokat sehova, hiszen még szinte 
valamennyien élnek, vagy esetleg a gyerekeik, és nem vennék jó néven, ha ennyi idő után 
nyilvánosságra kerülne, hogy milyen munka végzésére kényszerítettek ott mindannyiunkat. 
S később úgy engedtek szabadon, hogy halálosan megfenyegettek bennünket, ha bárkinek, 
akár csak szűkebb családunknak, szüleinknek elmondjuk, amit láttunk és csináltunk. 
Egyesek takarításra lettek beosztva, mi, a többiek meg a konyhára és a mosodába. Napról 
napra főztünk a rengeteg partizánra a népkonyhán, és mostuk a szennyes alsóneműt, amely 
nemegyszer bizony véres is volt.

Én a konyhára kerültem, krumplit hámoztam, mosogattam, később meg már főztem 
is a partizánokra. Egyik alkalommal, amikor hamarabb végeztünk, estefelé felszólított az 
egyik partizán, menjek vele. Nem találtam gyanúsnak a hívást, mert korábban is elhívtak 
egyet-egyet közülünk egyet-mást megtenni nekik: alsóneműmosást, vasalást és egyebet, 
s aztán visszahozták közénk. Voltak az ügyeletes partizánok között rámenős alakok, de 
erőszakra egyik visszatérő lány sem panaszkodott, vagy mert nem volt, vagy mert nem 
mert panaszkodni.

Az ártatlan magyar polgári személyek, férfi ak, nők, gyerekek 1944–1945-ös 
legszörnyűbb tömeges kínzását, megcsonkítását és agyonbotozását látott községházai pince, 

és falak ma büszkén hirdetik a vérengző gyilkosok ellenkező állítását, hogy a fasiszták 
1941 és 1942 során követtek itt el tömeges kínzásokat és gyilkosságokat 

(Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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Engem nem mosásra szemelt ki az ügyeletesünk, hanem a községháza pincéjébe vezetett 
le helyettesíteni az egyik ott dolgozó takarítólányt, aki rosszul lett, és orvoshoz vitték. Amit 
ott én láttam, az egy életre nyomot hagyott bennem, tönkretette az emberek jóságába vetett 
bizalmam. Söprűkkel, vaslapátokkal szedték fel a pince aljáról a lemetszett emberi füleket, 
orrokat, kéz- és lábujjakat, kebleket, hímvesszőket, alvadt vérbe fagyott bőrdarabokat, 
kinyomott szemgolyókat, és rakták azokat vashordókba a takarítólányok. Én sem bírtam 
pár óránál tovább a látványt és a munkát, rosszul lettem, és felvezettek vissza a konyhába. 
Ott volt éppen az ügyeletesek parancsnoka. Megkérdezte, mi történt velem, s amikor meg-
tudta, hova vittek, és mit csináltattak velem, rettenetesen elkezdett kiabálni, káromkodni, 
leszidta az ügyeletest, aki oda levitt, és büntetést helyezett kilátásba számára, ha még egyszer 
a konyhai személyzetet olyan munkára fogja. Olyan valamit mondott, hogy ő válogatós, és 
hogy aki neki főz, tálal, kenyeret szel, az nem csinálhat mást, csak tiszta konyhamunkát.

Ezekről a borzalmas dolgokról, a kínzókamráknak használt helyiségekben talált állapo-
tokról, ezek takarításáról, a falak és a padlózat felmosásáról, új, tiszta szalmaalj beterítéséről 
a következő váltás fogoly alá nagyon kevesen és keveset beszéltek. Egyrészt mert minden ott 
munkára fogott fi atalasszonyt, lányt, hasonló kínhalállal fenyegettek meg, mint amilyennek 
a nyomait eltakarították. Másrészt meg saját tisztességük hírének a megőrzése érdekében, 
nehogy saját népük ítélje meg őket, amiért »lepaktáltak a gyilkosokkal«.”51

 51 A tanú visszaemlékezései során számos adattal, a különféle atrocitások áldozatainak azonosításával segítette a kuta-
tást. Ezek a tanú azonosítószámának megjelölésével beépültek a kötet befejező részeként mellékelt áldozatnévsorok 
valamelyikébe.
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NACSA J. – NÉVTELEN ADATKÖZLŐ 
(NÁDALJA)

„Nacsa Andrást, az apámat Huszágh Péterrel együtt 1944. október 22-én, vasárnap végezték 
ki a nádaljai csendőrlaktanya kertjében. Itt is temették el őket. Engem, aki akkor 13 éves 
voltam, a falhoz állítottak, majd körüllövöldöztek.

Nacsa Andrásnét, az anyámat és több asszonytársát, miután megölték, a sintérház ud-
varában kifőzték szappannak.” (Forrás: Teleki 2007, 145.)



■■  Tanúk és vallomások ■ 199 ■   

NÁDINÉ GÁL MAG KATALIN

(SZENTTAMÁS, 1919 – SZENTTAMÁS, 2006)

1919. szeptember 8-án született Szenttamáson. 1944. november derekán hat hónapos 
gyerekével két partizán bekísérte a gimnáziumba, s annak tornatermében tíz napig tartot-
ták fogva, mintegy 200-250 sorstársával együtt. Az alábbi nyilatkozatot 1995. szeptember 
9-én adta:

„Abban az időben a Kálvária környékén laktunk. Egyedül voltunk a kisfi ammal. A férjem, 
Nádi Lajos, elmenekült, bujdosott valahol a tanyavilágban, mert nyilas volt. Őt keresték, de 
mivel nem tudtam megmondani, hol van, hát bevittek engem. Délelőtt vittek be. Bepólyáz-
tam a gyereket, és vittem őt is. Bekísértek a gimnáziumba, két partizán rám tartott puskával. 
Én meg vittem a nyakamban a gyereket. Mellettem jöttek két oldalról. Útközben nem talál-
koztunk se magyar, se szerb ismerőssel, aki megkérdezte volna, hova visznek. Meg voltam 
rémülve. Fölhajtottak a gimnázium emeletére, a tornaterembe. Voltak ott más asszonyok is. 
Mari Julcsa például, azt ismertem. Meg a Zóni Éva néni az unokájával, nem él már. Olyan 
éves kislány volt az unoka. Emberek52 azok sokan voltak. Körül volt az a nagy tornaterem, 
olyan 8 × 12 méteres. Azok már előttem ott is éjszakázhattak. Voltak vagy 200-250-en. 
Nagyon sokan. Szalmán feküdtek környes-körül a falnál, meg a közepén is volt két sor úgy, 
hogy a fejük volt egymásénál, a lábuk meg szétfelé. A tanári dobogón volt egy asztal, annál 
ültek a partizánok. Engem oda tettek, a dobogóra, mert lent már nem volt hely. Egész nap 
a dobogón voltam a gyerekkel. Aztán valamikor másnap tettek le a többi közé a sorba, az 
ajtó mellé. Asszony, ember, gyerek egymás mellett, mind abban az egy teremben voltunk 
bezsúfolva, mint a szardíniák a dobozban. A partizánok az asztalnál nem kérdezgették az ott 
levőket. Ittak, cigarettáztak meg vigyáztak ránk. Este kezdődtek a kihallgatások, és ahogy 
esett, úgy mentünk a másik szobába. Kísértek bennünket a partizánok a folyosón egy kisebb 
szobába, és akkor ott hallgattak ki bennünket. Kihallgatás után visszakerültünk a tornate-
rembe. Volt, aki nem jött vissza. Én azelőtt se jártam ott, de azóta se. Kisebb irodaféle volt. 
Ott ültek a fejesek, vagy mik voltak. Nem név szerint, hanem sorba szedtek bennünket és 
vittek oda. A folyosón állt egy bódé is, abban verték a foglyokat. Engem oda nem vittek be. 
Vittem a karomon a gyereket a kihallgatásra is. Kihallgatás után a partizánok visszakísértek. 
Előtte azt mondták, a gyereket tegyem le és hagyjam ott, de én nem hagytam. S volt ott egy 
Ozren nevű pék is, őr, ismerősünk, s az megpártolt, hogy a gyereket ne hagyjam el, mindig 
vigyem magammal, ne tegyem le. Kihallgattak. Voltam-e nyilas? Hát nem voltam. Akkor 
hajtogatták a könyvet, amelyikbe be voltak írva a nyilasok, de nem találták a nevemet.53 Az 
uramét megtalálták, de az enyémet nem. Kérdezték, voltam-e köztük, mondtam, hogy nem, 
volt nekem a gyerekkel elég dolgom. Az a könyv a nyilasok névsora lehetett. Engem nem 

 52 Emberek = férfi ak.
 53 A hatóság szinte az egész nyilas párttagság névsorát megtalálta, és elküldte minden helységbe. Magát a Nyilaske-

resztes Pártot fasisztának minősítették központilag, s kimondták, hogy aki ennek a tagja volt, az háborús bűnös. 
Valójában tehát kivégezhetőnek minősítette a katonai közigazgatás.
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bántottak egyáltalán. A többieket nem ilyen simán hallgatták ki. Én nem láttam ugyan, de 
az egyik mászva, a másik a lábán ugyan, de alig bírt bejönni. Volt, aki négykézláb jött be, 
vagy belökték, ott elesett, és ott jajgatott. Voltak csúnya sebek is az ilyeneken. Ezek semmit 
nem mondtak, hogy mi történt velük, csak jajgattak meg nyöszörögtek. Nem lehetett ott 
beszélgetni. Nem engedték azok, akik ott ültek az asztalnál, a dobogón. Még sugdolózni 
sem mertünk egymás között. Nem emlékszem, milyen nap, hányadika volt, de tudom, 
hogy november derekán történt az elhurcolásom, és tíz napig tartottak bent. Hoztak be 
enni a partizánkonyháról. Főztek paprikást, disznókat vágtak, meg marhát is talán. Egyszer 
hoztak paprikást, egyszer sült húst, de hoztak savanyú levest is. Aki bírt, evett, aki nem, 
hát nem. Én nem nagyon ettem, mert ideges voltam, és nagyon féltem. Nem tudtam akkor 
gondolkozni azon, hogy hova lettek azok, akiket nem hoztak vissza közénk. A Mari Julcsa 
mondta, hogy agyonverték őket. Sugdosta. Amikor kimentek a partizánok, vagy amikor 
egymással beszélgettek. Hogy az agyonverteket lovas szekereken kivitték valahova. Ő ivott 
is, cigarettázott is, és volt egy partizánja, akitől sokat megtudott. Állítólag azért hozták be 
közénk, mert valamilyen szomszédos boltokból valamiket ellopott, és hazavitt. Nem hinném, 
hogy besúgónak tették volna közénk. Nem maradt senkije. Fogalmam sincs, utólag sem, 
hogy hány emberrel történt ez meg. Százával. Tíz napon át minden áldott este kihallgattak. 
Le akarták biztos nyomozni, nem hazudtam-e, vagy mit tudom én, miért kellett tízszer is 
elmondanom nekik ugyanazt. Mindennap nagyot változott körülöttem a foglyok összetéte-
le. Nem mind, de sok nem tért vissza napról napra, s helyükbe mindig hoztak másokat. Mi 
ott azt gondoltuk, hogy elmentek haza, elengedték őket. Amíg a Julcsa meg nem súgta mi 
lett velük. A Zóni Éva néni végig bent volt velem, és egyszerre mentünk haza is, de őt már 
korábban bevitték, mint engem. Két partizán kísért bennünket haza a becsei úton. Este, a 
kihallgatás után mondták az őröknek, hogy engedjenek kettőnket haza, de akkor éjszaka 
mégsem engedtek még, hanem másnap. Éva nénivel együtt.

A lelkünkre kötötték, hogy arról, amit láttunk, nem szabad senkinek semmit beszélnünk 
Nem is mondtam el soha senkinek, csak a családban meg a testvéreknek. Másnak nem, 
egészen máig. Én a nyilasok közé azelőtt nem jártam, így a férjem nyilas cimboráit sem 
ismerhettem fel ott, még ha velem voltak is. Vele ezekről a dolgokról soha nem beszéltem, 
mert ahogy sokáig bujdosott, ott összeszokott valakivel, és el is hagyott, azután többet nem 
éltünk együtt. Ő ma már nem él. Elment később Szabadkára, s ott meg is halt.

Volt egy asszony, a Horvát Puker Jakab felesége, a Julcsa néni, az leugrott az emeletről. 
Az ablakon át váratlanul leugrott, de nem ment bele tönkre, a szomszéd Šijačić-ház udvarába 
mászott át a kerítésfalon, és behúzódott a nagy kutya házába, s a kutya a keresésére induló 
partizánoktól megvédte annak ellenére, hogy előbb őt is megharapta. A házigazda később 
kiengedte az utcára, s gyalog kimenekült a radicsi dűlőben levő tanyára, de nem mert be-
menni, a szalmakazalban bújt meg, hogy a keresésére indulók ne találják meg. Két napra 
rá hiányos, megtépett ruhában, félig megfagyva találtak rá a szülei, s amint erőre kapott, 
átmenekítették Bácsalmásra az odamenekült nemzetőr férjéhez a gyerekeivel. Ezt később 
hallottam másoktól. Ott benn a Pentz Kornél mellett feküdt. Az már bent volt előbbről, de 
aztán eltűnt. A férjem később, amikor már lecsillapodott a helyzet, előjött, Szenttamáson 
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élt még sokáig, s nem is keresték, le sem fogták tudtommal. 1945 tavaszán jött elő, s másik 
asszonnyal, asszonyokkal élt. Engem sem bántottak azután. Én soha nem mentem el a tömeg-
sírokat megnézni. Nekünk itt volt egy másik temetőnk a Tukban, apám, anyám, testvérem 
itt volt mind eltemetve, s én amoda nem jártam soha. De mondogatták az emberek, hogy 
ott voltak a tömegsírok, ahova később a hullaházat építették. Sokat gondoltam akkor is, 
később is arra, milyen közel is voltam a halálhoz, hogy milyen szerencsének köszönhetem, 
hogy Isten kisegített abból a pokolból. Pentz Kornélt láttam is, amint egy beszélgetés mi-
att – mert megkérdezte szomszédjaitól, mért vannak bent – puskatussal szétroncsolták a 
lába ujjait. A másiknak is a puskaaggyal – azzal vertek – oldalbordáit törték. A Tóth Misa 
bácsi is köztünk volt, és eltűnt. A tanyája a Jelo Kurjačkié mellett volt. No, a Jelo is sokat 
járt-kelt köztünk. Borzasztóan szidott bennünket. A kicsi gyerekemet, ahogy tartottam a 
karomban. Rámutatott, és azt mondta: „Még ezt is ki kell irtani! Magjuk se maradjon.” 
Nem volt partizánnak öltözve, szoknyában járt. Olyan vad volt, hogy az őrület. Még a Kiss 
Eper Lacinak az apja, Eper bácsi is velem volt, onnan tüntették el. Meg egyik Rajda, meg 
a Dosztán Feri. A Rajda neve Sándor volt. A Jelo kirohanásai alkalmával csak reszkettem 
és fogtam, szorítottam magamhoz a gyereket, nem mertem semmit se szólni. Be-bejött, 
és ott randalírozott közöttünk. Kérdezgette egyiket-másikat, miért vagy te bent, és miért 
te? Majd sorolta ő az emberek bűneit, olyanokat mondott, hogy megáll az ész. „Paprikást 
akarok minden magyarból.” Odajött énhozzám is, és szerbül mondta: »Sve ovo treba 
iseći, pa u paprikaš s njim.« [Ezeket mind fel kell aprítani, és paprikásba velük!] Rugdosta 
a fekvő embereket, lábukat, derekukat, ahol érte. Téli cipő volt a lábán. Rengeteg embert 
elhurcoltatott. Akire rászállt, eszébe jutott, csak küldte ki értük a partizánokat, és vitték 
be a szerencsétleneket. Nem volt már akkor sem fi atal. A 60-as évek végén halt meg eléggé 
elhagyottan.

Látogatókat nem engedtek be egyikünkhöz sem. Volt egy terem, ahova csak szerbek 
voltak becsukva, de nem tudom, hogy miért. Azokat a hozzátartozóik meglátogathatták. 
Velük volt egy Zeremski rőföskereskedő is. Annak a felesége megsajnált a picivel, s hozott 
be egy kislábast meg grízt és tejet, hogy etessem meg, mert már nagyon sírt a gyerek. Volt 
ott egy rezsó, amin engedték a partizánok megfőzni. A Zeremskiék már nem élnek. Való-
színűleg azért is volt bezárva az ember, hogy mindig jó volt a magyarokkal, kisegítette őket, 
a szegényebbeket. Hozott még krumplit is, azt is megfőztem a gyereknek.

Az őrök se egyformán viselkedtek irántunk. Volt, aki megcirógatta közülük a gyerekemet, 
volt, aki leköpte. Az a kisfi am felnőtt, s most Párizsban él. Ha valamelyik őr rám akart ütni, 
az Ozren pék nem engedte neki. „Ő nem bűnös, az urát keressük” – mondogatta amazoknak. 
Ő olyan jobb lelkű volt. Bár velem szemben. Az kísért haza, meg egy másik. A másikat nem 
ismertem. Az őreink közül kettőt-hármat ismertem, azok szenttamásiak voltak. Az Ozren, 
akkor a Bane, 25-30 éves lehetett. A többit nem ismertem. Voltak, mint a gersei ördögök; 
oly sokan is, oly veszedelmesek is.

Tudtam én arról, hogy a Nyilas Párt megalakult, meg hogy az uram belépett. Meg amikor 
a kisfi am megszületett, akarták, hogy a nyilaskeresztes zászló alatt kereszteljék meg, de én 
nem engedtem. Volt, akit úgy kereszteltek, a Halláék Józsi gyerekét, meghalt. A nyilasok 
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két sorfala közt, felemelt, nemzeti karszalagos kezeik alatt vitték be megkeresztelni a gye-
reket. Az én gyerekem apja, annak ellenére, hogy nyilas volt, s hogy SAS-behívót is kapott, 
sem arra, sem a dobszóra nem vonult be. Elhúzódott a birkáihoz, mert juhász volt. Én meg 
csináltam a tarhót.

A kihallgatáson mindig azt kérdezték: hogy hívnak, hányban születtél. Mindig fel is irkál-
ták, minden kihallgatáskor. Nem tudom, megvan-e még valahol. A kérdezők nem idevalók, 
becseiek voltak. Úgy mondták a partizánok, hogy onnan jön a sudija [bíró]. Nem kaptam 
semmilyen papírt arról, hogy benn tartottak tíz napig. Csak hazakísért a két partizán, s rám 
parancsolt, ne menjek sehova hazulról, és hogy tartsam a számat, hallgassak.”54

 54 A tanú által közölt nevek és egyéb adatok az ő azonosítószámával megjelölve mind beépültek a különféle atrocitá-
sok változatai szerint összeállított és e kötet végén mellékelt áldozatnévsorokba.
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NAGYNÉ VÖRÖS GIZELLA

(SZENTTAMÁS, 1923 – SZENTTAMÁS, 2002)

 „Apám a magyarok bejövetelekor nemzetőr volt, utána meg községi rendőr. Nem tudok 
róla, hogy hivatása gyakorlása közben valamilyen bűnt követett volna el bárki ellen is. Irén 
nővérem és én az első házasságából születtünk. Anyánk halála után újranősült, elvette özv. 
Pasztfi ákné Halla Rozáliát, akinek volt egy Gábor nevű fi a, s apámtól született egy Bori 
nevű lánya.

A honvédség visszavonulását megelőzően apám és néhány társa parancsot kapott a pol-
gári lakosság azon részének elszállítására, akik nem voltak hajlandók bevárni az oroszokat. 
Rengetegen voltak ilyenek, nemcsak az anyaországi tisztviselők és ide települt értelmiségiek, 
hanem a helybéli egyszerű pórnép soraiból is az oroszok istentagadó és -tiltó társadalmáról, 
erőszakoskodásáról és kegyetlenkedéséről, a kollektív házasságról és egyebekről keringő 
rémes hírek hatására.

A rendőrség feladata az volt, hogy a saját kocsikkal nem rendelkező személyek számára 
szerezzen be a módosabb tanyás gazdáktól, akiknél két lónál és egy kocsinál többet találnak. 
Össze is szedtek vagy 20-25 ilyen fogatot, és az útrakész karaván mellé rendőri kísérőként 
őket rendelték, s ha akarták, magukkal vihették a családjukat is. Gábor, a mostohatestvérem 
nem akart a családdal menni, mert hamarosan megnősült, a Pozder János bácsi Bori nevű 
lányát vette el, és a Pozderéknál maradt.

Hosszú, többnapos, viszontagságos kocsikázás után, többszöri ellenséges repülőtáma-
dás, gépfegyverezés és bombázás után halottainkkal és sebesültjeinkkel megérkeztünk 
Bácsalmásra. Ide több szenttamási menekültkaraván is befutott, úgyhogy majdnem több 
volt a szenttamási ismerős, mint az ismeretlen helybéli. Nagyon sokan itt találkoztak a 
frontról hazafelé igyekvő, szökött vagy fogságból szabaduló hozzátartozóval, rokonnal 
vagy éppen családtaggal. Tájékoztatták egymást az emberek arról, hogy mi van otthon, 
hogy van az otthonmaradt család, van-e áldozat, vagy esetleg, hogy mi vár egyesekre, ha 
hazamennek.

Nekem otthon Bergel Gusztáv már vőlegényjelöltem volt a nagy utcáról, nővéremnek 
pedig az óbecsei származású Ribár Ferenc, még mielőtt bevonultak volna a honvédséghez. 
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Odaát apám is, mi is mindent megmozgattunk, hogy összehozzuk velük a találkozást, még 
mielőtt hazaindulnak. Már azért is, mert Gusztáv szülei testvérével, Bertával egyik előző 
kocsikaravánnal, saját fogatukkal már átmenekültek Magyarországra.

Miután egyikükről sem tudtunk meg semmit, azzal a hittel, hogy más útvonalon haza-
tértek, nővéremmel visszaszöktünk. Akkor még nem volt nagyon szigorú a határ őrizete, 
mindkét irányba szökdöstek az emberek. És a partizánok is át-átrándultak razziázni a 
hevenyészett menekülttáborokba.

Itthon aztán ismét hiába kerestük párjelöltjeinket. A mi házunkba is meg a Gusztávékéba 
is akkorra szerb partizántelepesek költöztek be. Egy kis ideig még hányódtunk egyik ro-
kontól, ismerőstől a másikig, majd úgy döntöttünk a nővéremmel, hogy visszaszökünk 
apámékhoz.”

Ekkorra azonban a szerbek már megszigorították a határ őrzését, és a két bátor lányt 
elfogták, még mielőtt átértek volna.

Tiltott határátlépési kísérlet vádjával mindkettőjüket vasra verve szállították az Udba 
elé, majd a bíróságra, ahol 2-2 évi szigorú fogházbüntetést szabtak ki rájuk. Požarevacon 
raboskodtak 1900 rabtársukkal. 40 asszony feküdt egy szobában, földre terített szalmán, 
csapnivaló élelmezés mellett. Példás magaviseletüknek köszönhetően mindketten kegye-
lemmel szabadultak. 1947. november 29-ére, két hónappal az ítélet lejárta előtt szabadon 
engedték őket.

Már itthon vették hírét, hogy mostohatestvérük, miután elvette a Pozder Borit, mégis-
csak átszökött Magyarországra, s hogy ott a Bori testvérbátyja, a Pozder Jani feleségül vette 
Gábor húgát, a mi féltestvérünket. Ez a Jani szintén nem mert hazajönni, mert honvédtiszt 
volt, és hírét vette, hogy itthon halálra keresik a szerbek. Lesújtóbb hír is várta őket. Az or-
szághatáron át-átportyázó partizánok Bácsalmáson elfogták az apjukat, és visszatoloncolták 
Jugoszláviába. Nem tudni, hogy Szenttamáson-e vagy máshol, de míg lányai a börtönben 
sínylődtek, az édesapát kivégezték.

Nővérének a vőlegénye végtére is hazatért a hadifogságból, és egybekeltek, az övé viszont 
vagy a háborúban veszett, vagy megtalálta a szüleit Magyarországon, és nem jött haza, nem 
is jelentkezett többé.

Külön kérdésre a tanú közölte: „Minden értelmiséginek számító vagy jelentősebb anyagi 
bázissal rendelkező kereskedő, üzemtulajdonos, földbirtokos vagy kisiparos magyart – szerb 
kollégáinak konkurenciát jelentő személyt – kíméletlenül kivégeztek vagy elűztek, hátra-
maradt vagyonukat meg szétlopták, illetve államosították. Az úgynevezett húsdarálóból 
kimentettek között egy ilyen ember sem szerepelt. Csupa kisparaszt, napszámos vagy 
iparossegéd volt befogva és utána kiengedve.”

Ezt követően Gizella azokat az ártatlan magyarokat kezdte sorolni, akiknek tudott a 
kivégzéséről. Hét közeli rokona nevét sorolta el, megemlítve mindegyiknek az életkorát 
is, majd egy pillanatra megállt, hosszan elhallgatott, s végül így folytatta: „Nem mondom 
tovább. S arra kérem, hogy az eddig elmondottakat se tegye közzé, amíg én életben vagyok. 
A fi amék tartanak el, s van egy nagyon derék, jóravaló menyem, akire rá leszek utalva azért 
az utolsó egy pohár vízért. S ő szerb. Megérti, ugye?”
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Megértettük. És ígéretet is tettünk kérése tiszteletben tartására. Kértük azonban, foly-
tassa a megkezdett felsorolást, mert nem biztos, hogy az általa emlegetetteket mások is 
azonosíthatják. Biztosítottuk, hogy életében az ő neve nem lesz megemlítve ezek felsoro-
lásánál. A folytatott névsorban összesen 38 általa azonosított szenttamási szerepel. Sajnos 
Gizella időközben végleg elköltözött teremtőjéhez, s ezzel felmentett minket adott szavunk 
köteléke alól. S reméljük, az utolsó pohár vizet sem vonták meg tőle.55

 55 A tanúnk által felsorolt áldozatok neve az ő azonosítószámával megjelölve beépült az mellékelt áldozatnévsorok 
valamelyikébe.

Szenttamási látkép a felújított Kálvária-kápolna tetejéről
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N. JÁNOS

(SZENTTAMÁS, 1950)

„Valamikor a nyolcvanas évek első felében vagy derekán, amikor a ravatalozót építették, a 
szenttamási közművesítő vállalat alkalmazottjaként dolgoztam, többek között a szenttamási 
magyar temetőben is.

Egy alkalommal megkeresett az igazgatóm és a belügy egyik embere, és odarendeltek az 
épülő halottasház alapjainak kiásásához. Éppen csak megkezdték a gödör ásását, mintegy 
30-40 cm vastagon hányták el a földréteget. Az volt a feladatom, hogy az így megbolyga-
tott és kiforgatott emberi csontmaradványokat teljes mélységig ássam ki, az utolsó darabig 
szedjem össze, rakjam műanyag zsákokba, és a zsákokat tároljam a római katolikus magyar 
temető »közös kriptájában«, azaz mentő sírkamrájában, ahova egyébként az elhanyagolt, 
újból eladott, sírhelyekből kiásott emberi csontvázakat szoktuk elhelyezni. Ez a sírkamra 
egy 5 × 10 × 3 m átmérőjű, nagyobb vízaknaszerű, jelöletlen üreglétesítmény a temető 
főbejáratánál levő kereszttől mintegy 20-30 méterre, kissé balra.

Csak ott kellett leásnom, ahol az építendő halottasház alapjának ásásakor megbolygatták 
a tömegsírokat, vagyis 3-4 helyen. Az árkot az alap szélességében 150-180 cm mélyre kellett 
ásnom, hogy az összes csont és egyéb, főleg hajmaradványt elérjem. Megközelítőleg mintegy 
100 műanyag zsák telt meg az összevisszaságban egymáson fekvő, legkülönfélébb nagyságú, 
tehát különböző életkorú áldozattól eredő embercsontokkal, köztük félméternyi és még 
hosszabb hajfonatokkal. A tömegsíroknak az a része, amelyet az épülő objektum alapjainak 
ásása miatt nem kellett bolygatni, érintetlenek maradtak. Ezek a részek ma vagy a felépített 
halottasház helyiségeinek padlózata, vagy pedig az épülethez vezető járdák betonja, illetve 
az épületet övező füves kert alatt maradtak.

Anyámtól, de másoktól is úgy tudom, hogy a felépített halottasház térségében négy 
nagyobb, a sarokba telepített fák alatt pedig még néhány kisebb tömegsír van. A korábbi 
évek során ez a rész egy elhanyagolt terület volt kisebb-nagyobb süppedt, laposabb felület-
tel, ahová a temetőt látogató hozzátartozók mindszentek táján egy-egy szál vagy egy egész 
csokor virágot ejtettek el.”
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PAPP FERENC

(ÚJVIDÉK, 1928)

„Testvérbátyám, Papp György 1921. április 2-án született Szilágyin. Apánk Pál, anyánk Ha-
lasi Viktória. Bátyám 1942 nyarán egy levente-segédoktatói táborozás után segédoktatóként 
dolgozott Újvidéken, majd 1942 őszén önkéntesként bevonult a Kecskeméten állomásozó 
tüzérséghez. 1943 folyamán középfülgyulladás miatt hosszabb kezelés után leszerelt, és 
még abban az évben meg is nősült. Feleségével, az újvidéki Mókus Etelkával Szenttamásra 
költöztek, és a becsei út végén álló Pelva csárdát kibérelték. A lakásuk is ott volt. A front 
közeledte miatt apánk a családdal menekülésre szánta el magát. Egy lovas kocsira felpakol-
va Topolyáig jutottunk el, ott az oroszok leállították a menekülők menetét. Visszatérve 
Szenttamáson megszálltunk a katolikus templom közelében levő Órendiházban. Bátyám 
ismeretsége folytán az egész családunk kiment Kaćanski Makro birtokára, amely mintegy 
hét kilométerre lehetett a falutól, hogy ott várjuk be, amíg elvonul a csatazaj.

Nem emlékszem pontosan, mikor, de tudom, hogy az én Adler sebességváltós kerék-
páromon bátyám egyszer bement a faluba, és onnan nem tért vissza. Két nap múlva egyik 
ismerősünk jött ki a birtokra jelenteni, hogy Gyuri náluk fekszik, jöjjünk el érte. Lovas 
kocsival mentem érte, dunnát, párnát, pokrócot vittem magammal.

Bátyámat összeverve találtam az ágyban, de észnél volt. Elhelyeztük a kocsira, és hazafelé 
indultam vele a tanyára. Menet közben hatszor-hétszer is hangosan kifogásolta, miért nem 
megyünk a megszokott dűlőúton, ahol a Makro szokott menni, miért ezen az úton megyünk. 
Hasztalanul győzögettem, hogy az említett úton haladunk, ő az övét hajtogatta.

Hazaérve ágyba helyeztük, de az állapota rosszabbra fordult, félrebeszélt, továbbra is 
panaszkodva az útirány miatt. Én a másik szobában lefeküdtem, elaludtam. Álmomból 
anyám rázott fel:

– A Gyuri meghalt, nem lélegzik!
Fölugrottam, valóban megszűnt lélegezni. Azon nyomban a karjaival műlélegzést 

végeztem, majd a mellkasára alapos lökésekkel, száj a szájra módszerrel, nagy rángásokkal 
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kísérve megindult a lélegzés. Anyám nem engedte, hogy ismét lefeküdjek, amire később 
szükség is volt, mert még vagy háromszor végeztem mesterséges lélegeztetést vele. Amikor 
másnap úgy-ahogy helyreállt az állapota, anyámék a feleségével, Etuskával egy nagy dézsában 
megfürdették, lefektették, megetették. Akkor lehetett rajta látni az ütlegelés nyomait. A 
lábujjai, körmei csupa vérbe futottak, a fején, a tarkóján, az egész hajjal benőtt részen a vér 
a hajban keményre megalvadt, a mellkasán és a hátán véraláfutások voltak.

Apánk senkinek sem engedte meg, hogy bármit is kérdezzünk tőle. Három napra rá 
azonban ő maga hívott be bennünket a szobába, de úgy, hogy a bátyám az ágyból ne lásson 
bennünket, megparancsolta, hogy egész idő alatt szótlanok és bátyám számára észrevehetet-
lenek legyünk. Lassan, óvatosan kezdte kikérdezgetni a bátyámat, aki lassanként elkezdte 
elmondani a történteket.

A nemzetközi úton, orosz teherautók mellett haladva eljutott Szenttamásra, majd a szerb 
templomig. Ott három fegyveres civil leállította, és követelte tőle a kerékpárt. Bátyám nem 
adta mondván, hogy az nem az övé. Erre az egyikük puskatussal úgy mellbe vágta, hogy a 
kerékpáron keresztül a járdára zuhant. A másik ráfogta a géppisztolyát, és a falhoz állította. 
A kerékpárt a harmadik felvette, majd elkerekezett vele, a másik kettő meg őt bekísérte a 
gimnázium udvarába, ahol már tolongtak az odacitált magyar férfi ak. Egy nagyobb cso-
portot kifelé lökdöstek a fegyveresek. Őket betoloncolták az épület dísztermébe. Az ajtó 
mellett két hordóba be kellett dobni mindent, ami a zsebükben volt. Majd körül, a falhoz 
állítva kellett felsorakozni. Amikor megtelt a díszterem, bejött egy pepita kabátos magas 
férfi  géppisztollyal a kezében, és lefasisztázta mindnyájukat. A bátyám így folytatta:

– Háttal álltunk a falnak, a sarkunk már a falhoz ért, ő mégis követelte, hogy a lábunkat 
húzzuk még beljebb. A faltól már beljebb nem lehetett. Erre odaintett egy puskás embert, 
s az puskatussal csapkodott a lábujjainkra. Fel-felordítottunk, mire ő visszaordított.

– Rek’o sam ti, povuci još nazad! [Megmondtam, húzd még hátrább!]
És odavágott még egyszer. Egyszerre csend lett. A bejárati ajtóban megjelent egy egyenru-

hás orosz tiszt. Szót váltottak a pepita kabátossal, majd kimentek. Rövid időre rá mindketten 
visszatértek, és a pepita kabátos bejelentette, mehetünk haza. Az orosz rámutatott a hordóba 
dobált holmira. Erre a pepitás hangosan bejelentette (szerbül), mindenki válogassa ki a 
holmiját a hordóból, és tűnjenek el. Természetesen senki sem válogatta a holmiját, hanem 
a lábukat húzva, vérnyomokat hagyva maguk után kitolakodtak.

Később a bátyám megemlítette, hogy a gimnáziummal szembeni üzletsorban levő me-
chanikusmestert az előtte levő csoportban hajtották ki a temetőbe, de az embernek, akinek 
igen gondozott rövid szakálla és bajsza volt, fogóval tépték ki a szakállát és a bajszát.

A bátyám tíz-egynéhány nap múlva tudott lábra állni, amikor is behívták a községházára, 
és besorozták a Petőfi  brigádba mint önkéntest. Olyannyira önkéntes volt, hogy a háború 
befejezése után a Nagykikindán levő tüzérlaktanyából Magyarországra menekült.”
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PINTÉRNÉ SZÉP ERZSÉBET

(SZENTTAMÁS, 1935 – SZENTTAMÁS, 1997)

„Élcelődve koravén kislánynak meg anyókának becéztek a nagyok, aki felnőttek, többnyire 
asszonyok társaságában növekedett a világháború eseményei során, 6-10 éves korában. Élő 
enciklopédiaként szívtam és raktároztam el magamba, véstem emlékezetembe a felnőtt 
környezetem által gyakran emlegetett, néha többször is ismételgetett neveket, adatokat és 
eseményeket, gyakran olyanokról is értesültem, akiket személyesen nem, de e beszélgetések 
során névről nagyon jól megismertem. Gyakran szinte berobbanva beszélgetéseikbe, ki is 
javítottam a felnőttek elmondását, ha azok eltértek az általam korábban hallottaktól. Volt 
is ezért nem egy vitám az anyámmal, aki megdorgált, hogy ne szóljak bele, ne avatkozzak 
a felnőttek dolgába.

Háborús emlékeim közvetlenek és közvetettek. Legtöbb az ismerős személyek, roko-
nok, szomszédok körül, illetve velük történt eseményeknek a környezetemben felnőttek 
általi megvitatása során maradt meg emlékezetemben. S valahogy ezekre a gyerekkori 
emlékekre tisztábban látok rá, mint a tegnap történtekre. De nem is mindennapos ese-
mények voltak azok.

Hatéves voltam 1941 tavaszán – a későbbiek során jegyeztem meg, hogy húsvét napja 
volt –, amikor nagy sürgés-forgásra, az utcánkbeli asszonyok futkározására lettem fi gyelmes. 
Egymásnak szinte sikoltozva, örömmel kiabálták: Jönnek a magyarok! Ideértek a magya-
rok! S futottak be házaikba, magukra terítették az akkor gyakori, gyapjúból kötött-horgolt 
nagykendőt, s így, ünneplőbe öltözve, csoportosan vagy egyedül futottak a főutca felé. 
Berohantam én is a házunkba elmondani a hírt. Erre az anyám is az előbbiekhez hasonló-
an reagált. Magára terítette ünneplő nagykendőjét, megfogta a kezem, és rohantunk ki az 
utcára. A kiskapun belépő apámnak odakiáltott: Mindjárt jövünk! Megyünk megnézni, 
hogy jönnek a magyarok!

Futottunk is lélekszakadva a Beglukon át, a Szvastártól keresztül a vásártéren, hogy a 
legközelebbi, a szerb temető utcáján kijussunk a főutcára. Amikor mi odaértünk, az utca 
mindkét oldalán rengeteg ember álldogált, mind magyarok, és főleg asszonyok gyerekkel 
vagy azok nélkül, vagy haladtak lépésben, az úttesten vonuló honvéd menetoszlop mellett 
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kiabálva, éljenezve, kendőiket és magyar zászlócskákat lengetve integettek a mosolygó 
honvédeknek. Én is így haladtam a járdán a központ felé anyám kezét fogva, integetve és 
nézve a sok-sok katonát. Valahol már – a mai első villanyrendőr táján – Bezzegh Géza bácsi 
mai háza körül haladhattunk, amikor heves puskatűz, lövöldözések zaja ért hozzánk. A 
bámészkodó és örömujjongó asszonyok erre rémült sikoltozásba kezdtek, és menekültek, ki 
merre látott. Gyerekfejjel nem értettem a dolgot. Mosolygott mindenki, ünnepelt, boldog 
volt, még a honvédek is az őket ünneplő és éljenező emberekkel a járdákon, s egyszerre csak 
mindenki sikoltozva menekül. Három embert láttam ott az úttesten összerogyni. Kettő 
civil ruhában, a harmadik meg honvéd volt. Anyám erősen megragadta a kezemet, és: 
Gyere! Gyere gyorsan! biztatással bevonszolt a fő utcát keresztező első (ma Petar Drapšin) 
utcába, és a házak, kerítések falához lapulva futott, vonszolt engem is magával, egészen a 
mi templomunkig, majd a Becsei úton sietve hazáig.

Így fogadtam én jó hatévesen a Szenttamást felszabadító magyar honvédeket. Ma sem 
értem, hogy nem ragadott magával engem is a kitörő pánik, ami a felnőtteket fejveszett 
menekülésre kényszerítette. E viharos események után hamarosan megbarátkoztam én a 
honvédekkel. A mi házunknál valami fogatos egység szállt meg, a kocsijukon főztek is a 
honvédeknek. Engem, a mindig körülöttük okvetetlenkedő, sokat kérdező és bőbeszédű 
kislányt hamar megkedveltek és kényeztettek is. Felültettek lovaik hátára, és apró-cseprő 
ajándékokat is kaptam tőlük, de már nem emlékszem, mik is voltak ezek. Így ment ez hábo-
rús megsebesülésemig. Akkor is a lovak körül sündörögtem, mint mindig. Abrakostarisznya 
volt a fejükre húzva, nem láthattak, s így történt meg, hogy az egyik oly szerencsétlenül 
kapott a tarisznyában levő abrakért, hogy fogával a tarisznya anyagán át felrepesztette a 
fejbőrömet. Nyomban elöntötte az arcomat a vér. Orvosuk látta el a sebemet, azóta is itt 
hordom a fejem búbján a hajam közt sebesülésem forradásának nyomát. Vége is lett ezzel a 
mozgalmas életnek. Mire a sebem begyógyult, a nálunk megszálló honvédek is elvonultak, 
és már messze jártak.

A háború vége felé az apám, anyai nagybátyám és több távolabbi rokonom, szomszédok 
és ismerősünk tömegesen tettek eleget a SAS- és a dobszóval kihirdetett behívóparancs-
nak, és elmentek a háborúba. Anyám óbecsei nagyszüleim támogatásával tartotta fenn a 
háromtagúra apadt családot, mígnem ismét katonaság szállta meg az óbecsei főút melletti 
házunkat. Ezúttal az oroszok. Akkor éppen nem voltunk otthon, apám szülői házánál hú-
zódtunk meg a Tukban, özvegy nagyanyámnál, ahova a honvédség kivonulása, Szenttamás 
feladása után mentünk el.

Bejöttek az oroszok. Mindenki félt, rettegett. A magyarok – mi is a nagyanyámnál – 
bezárkóztak házaikba, a fi atalabb asszonyok, lányok besározták, kormozták arcukat, hogy 
csúnyábbak legyenek, és ha tehették, napokig ki se mozdultak. A lövöldözések és a lárma 
elcsendesedésével egy reggel anyám összeszedte minden bátorságát, és elment megnézni, 
mi lett a házunkkal meg a kis szegénységünkkel, mert úgy hallatszott, a németek a csator-
nán túlról két-három házat is szétlőttek arra mifelénk. Egész nap vártuk vissza, de csak 
jó estefelé érkezett meg orosz terepjáró kocsival és orosz katonai kísérettel értünk, hogy 
hazavigyen minket is.
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Az történt, hogy elhagyott, lakatlanul álló házunkban az Óbecse felől érkező egyik 
orosz egység tisztikara szállt meg. A sors iróniája: szintén mozgó konyhájukkal. Nagyon 
megörültek a hazatérő háziasszonynak, mindenfélét, élő és lelövöldözött baromfi t, disznót 
hoztak a házhoz, két hízót is betereltek az akolba. Húst, zsírt, lisztet, babot zsákszámra 
hordtak össze és főzettek vele. S hogy jobb kedvre derítsék a pityergő asszonyt, aki kér-
désükre gyermekeitől való elszakítására panaszkodott, autóba tették, mutassa meg, hol 
vannak a gyerekei, és értünk jöttek. Így lett a mi házunk ismét katonai konyha és tiszti 
törzskar hadiszállása. Egy jó hétig tanyáztak nálunk. Nem is volt semmiben sem hiány. 
Hoztak mindent, ami a konyhára kellett, s nekünk is velük együtt kellett ennünk. Még 
csak részeg duhajkodás sem volt, mint ahogy az később hallatszott más helyekről. Hiszen 
ezek ott nálunk mind katonatisztek voltak, ha oroszok is. Igaz, távozásuk után fi zetségül 
annyi tetűt hagytak hátra, hogy anyám, a nagyanyám és apám húga hetekig dolgoztak, amíg 
meg nem szabadították a házat a vérszívóktól. Tizedik évesen már én is segítettem nekik a 
fertőtlenítő nagytakarításban.

Az oroszok távozása és nyomaik eltakarítása után a mi családunk számára is vége lett a 
békés »felszabadulásnak«. Október végétől, november elejétől a falu magyarságát rette-
gésben és halálfélelemben tartó, állandóan razziázó, férfi akat és nőket egyaránt, sőt egész 
családokat is elhurcoló és nyomtalanul eltüntető fi atal szerb fegyveresek végül a mi házunkat 
is felkeresték. Kezdetben csak éjjelenként, lopva, de később már fényes nappal is zajlott az 
ilyesmi. Apámat és a fegyverét követelték. Amikor anyám nemleges válaszából megtudták, 
hogy apám nem jött haza a háborúból, s hogy fegyvere soha nem is volt, falhoz állították 
őt is és 14 éves, de fejlett bátyámat is, engem meg maguk előtt lökdösve alaposan feltúrták 
a házat. Mi akkor úgy gondoltuk, semmi, számukra érdekeset nem találtak. Az egyik 16-
17 éves fegyveres lány azonban meglátta bátyám iskolás bőrtáskáját, kifordította belőle a 
könyveket, füzeteket, töltőtollat, s a táskát meg a töltőtollat magához véve eltávoztak.

Az anyám úgy jó 15 év után felismerte ezt a fegyveres fosztogatót: bírósági hivatal-
nokként dolgozott, Tošo Cvetnarov kisebb lánya volt. Anyám csak később vette észre, 
hogy kevés megtakarított pénze is eltűnt akkor. Még két alkalommal keresték meg ilyen 
fegyverkutatási trükkel a házunkat, de akkor már azonkívül, hogy mindent jól megnéztek 
maguknak, nem vittek el semmit.

Úgy a karácsony előtti napokban – miután anyámat és a szomszédasszonyt Gaša Kurjački 
kimentette a fehér karszalaggal megjelölt, kényszermunkára terelt magyar asszonyok csa-
patából – egyik este, sötétedés után nagy csörömpöléssel tört be az utcai szobánk egyik 
ablaka. Anyám erre leoltott minden világítást. Fél téglákkal dobálva betörték a szoba másik 
ablakának üvegeit is, és valami fáklyafélével benyúlva meggyújtották a függönyöket. A 
támadók így, kintről látták a benn lévő asszonyt két gyerekével, de mi bentről senkit sem 
láthattunk a támadók közül. Ekkor már bennünket, bent lévőket megcélozva dobáltak be 
tégladarabokat a szobába. Anyám erre maga után szólítva bennünket kimenekített az ud-
varra, majd a kerten át a szomszédba, Kancsár Pisti bácsiékhoz, hátrahagyva mindenünket. 
Másnap, amikor visszabátorkodtak Pisti bácsival, volt mit látniuk! A teli ruhásszekrényeket, 
a télirevalóval megrakott éléskamrát teljesen kifosztották. A padlásra aggatott sonkákat és 
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oldalszalonnákat is elvitték. Csak az üres ház a betörött ablakaival és az ágynemű nélkül 
hagyott csupasz bútor maradt meg.

Jóravaló emberek, szomszédok és rokonok adományainak köszönhetően ünnepeltük 
meg a szeretet ünnepét, és éltük túl a csoda nagy felszabadulás első telét. Anyám később 
felismerte saját és apám egy-egy elrabolt ruhadarabját azokon a szerb ismerősökön, akiknek 
a fi atal fegyveres családtagjai razziáztak nálunk. De ki mert volna akkor, 1944 karácsonya 
körül magyarként feljelentést tenni az Ozna-nál, meggyanúsítani rablótámadással olyan 
embereket, szerbeket, akik »felszabadítottak« bennünket fegyverrel a kezükben. Akkor, 
azon a karácsonyon, amikor itt-ott még hurcoltak halálba Szenttamásról magyarokat.”56

 56 Erzsébetnek nem egyszeri beszélgetés során emlékezetfelpörgetéssel, hanem a kutató szerző házastársaként 
majd egy évtizeden át folyamatosan felszínre jutott emlékezettöredékeiből állt végül is össze mozaikképszerű-
en emlékanyaga. Varrónőként, de egyébként is társalgási készségre mindig hajlamos ember lévén, nagyon sok 
szenttamási embert és családot ismert névről is. Könnyen teremtett barátságos beszélgető viszonyt az emberekkel, 
s az így bizalmasan beszerzett információival a szerző mellett hasznos munkatársnak is bizonyult. Nem egyszer a 
Csizmárnéval, Faragó Veronkával, Gertner Sándorral, Hodoniczkynéval és más tanúságtevőkkel saját vagy éppen 
a beszélgetőtárs lakásán, közös emlékezetfelidézéssel, egymást segítve újították fel emlékeiket. Amellett, hogy a 
tanú széles körű ismeretsége kapcsán számos embertől beszerzett információit lelkiismeretesen és szorgalmasan 
lejegyezgette, és a kutatás rendelkezésére bocsátotta, főleg Gertner Sándorral, de másokkal is fi gyelmesen átnézte 
folyamatosan a begyűjtött dokumentációs és fényképanyagot, s ha kellett, pontosította és kiegészítette, illetve 
megerősítette a más forrásokból befutó információkat. Rengeteg beszerzett és feljegyzett névvel és adattal Erzsébet 
nemcsak hathatósan segítette a kutatást, de ő maga is számos különféle atrocitás áldozatát azonosította több mint 
félszáz esetben. Ezek tanúnk azonosítószámával megjelölve mind beépültek az e kötet zárórészében mellékelt 
áldozatnévsorok megfelelőjébe.
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ROMODA FERENC

(SZENTTAMÁS, 1925 – SZENTTAMÁS, 1996)

„Nem szívesen emlékszek vissza azokra az időkre, még kevésbé beszélek az akkori esemé-
nyekről. Megmondom azt is, hogy miért.

Inas voltam a magyar időben Fehér István kerékpárszerelő-mesternél. Műhelye a Sár-
gakúttal átellenben levő úgynevezett Cico-házban volt. Egy szerb nemzetiségű segéd, a 
Debeljački Jovo volt még állandó alkalmazottja. Fehér mestert rögtön a szovjet átvonulás 
után ez a segéd hurcoltatta el és verette agyon, hogy kisajátíthassa magának a jól felszerelt 
műhelyt és a szerszámokat, s ezt sikerült is elérnie.

Nem szívesen emlékszem és beszélek azért sem, mert egy egész életre is sok keserűség 
és fájdalom ért akkor.

Engem az első körben besoroztak a Petőfi  brigádba. A háború veszedelmei közepette 
szerzett sokkhatások mellett hazatérésem után ért a legnagyobb. Amíg én a fasizmus ellen 
harcoltam a »haza felszabadításáért«, az új soviniszta-bolsevista szerb hatalomátvétel 
előzetesében tobzódó csőcselék kivégezte a soha senkinek nem ártó édesapámat.

Számomra ez a rendszer nem felszabadulást, hanem fájdalmat és gyászt hozott, olyan 
lelki sebeket, amelyek soha be nem gyógyultak, s amelyek miatt elutasítottam minden 
kedvezményt, amit az új rendszer a harcosoknak juttatott. Elutasítottam, mert főleg olyan 
harcosok lettek a kedvezményezettek, akik még az ellenség által felkavart porfelhőt sem 
látták, hanem itthon fegyvertelen, védtelen és ártatlan polgári személyek, magyarok vérében 
tobzódva vitték véghez gyalázatos tetteiket, amiket hősi cselekményekként ismertettek el 
a rendszerrel, s ebben a rendszer segédkezett nekik.”
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SCHNEIDERNÉ ANDRÓCZKI KATALIN

(SZENTTAMÁS, 1934 – SZENTTAMÁS, 2012)

„Tízéves lány voltam a fordulat idején. Apám, Andróczki József (1911) dobszóra rukkolt 
be testvérbátyjával, Andróczki Sándorral (1907) és Tóth Sándorral (1911), anyám testvé-
rével. Mindössze 3 hétig voltak Mohácson, ott fogságba estek, majd együtt megszöktek az 
oroszoktól, és 1944 novembere elején szintén együtt érkeztek haza.

 1.  Tóth Mihályt, 63 éves anyai nagyapámat ( János fiát) az új hatóság akkorra már névre 
szóló idézéssel berendelte a községházára. Előbb azonban ő utasította a nagyanyá-
mat, Molnár Terézt, menjen el a félszemű Avram szerb kupechez, akit barátjának 
tartott, védené meg őt, ha bajba kerül. Az Avram nem akart segíteni. Megmondta 
nagyanyámnak: »Ha bűnös, ne várd haza.« Soha nem adott többé hírt magáról. 
A nagyapámnak 7 felnőtt gyermeke volt. Csak Sándor volt nős. A zsidó Natan 
József tanyás birtokát bérelte a falu végén. Onnan hurcoltatta be szomszédja, 
a szenttamási magyarok réme, Kurjački Jelo. Ez a nő nyíltan hangoztatta: az ő 
doktorátusra készülő fia életéért 100 magyarnak kell életével fizetnie. A testileg 
törékeny, de szívós akarattal rendelkező némber sokak szerint megközelítőleg be 
is váltotta fogadalmát.

 2.  Tóth Sándor 33 éves bérgazdálkodót, anyai nagybátyámat, amint bevonulása után 
3 hétre hazaérkezett, a Jelo rögtön lefogatta. Óbecsére vitték el az Ozna-ra. Ét-
len-szomjan, kegyetlen verések közepette vallatták, mígnem a Bergel Piros férje, 
a zsablyai pecás, Deda Baćo el nem ment érte és tanúsította: »Ez az ember nem 
bánthatta a Jelo fiát, mert akkor nem is volt Szenttamáson.« Akkor még a Baćónak 
sikerült kihoznia. Ahogy a Jelo megtudta, hogy hazajött, ismét bevitette, s azóta 
soha semmi hír nem érkezett róla.

 3.  Andróczki József, az apám 33 éves asztalos, az öreg Pavić koporsósnál57 húzódott 
meg, s biztonsága fedezéséért és élelmezéséért ott kulukolt éjjel-nappal, csinálta 
a koporsókat. Én az anyámmal néha ott, a Pavićéknál látogathattam meg.

Tízéves lányként rettegve hallgattuk éjjelenként a fegyverropogást. Azt már másoktól, 
a temető környékén lakó magyaroktól hallottuk, hogy egy-egy transzportból jó néhány 
erősebb rabot leoldottak a csoportos kötelékből, és velük ásatták meg, temettették be a 
tömegsírokat.

 4.  Drenyóczky István 33 éves gazdálkodó, apám katonatársa 10 hold földjén és tanyá-
ján gazdálkodott. Háza a Fenyvesi Gábor bácsié mellett volt. Halálra keresték, 
s amikor a honvédségtől megszökve hazaért, előállították, és többé nem adott 
életjelt magáról.

 57 Dušan Pavić asztalost a szenttamási magyarirtás kezdeti szakaszában, az Ideiglenes Népfelszabadító Bizottság 
megalakulásának másnapján bevették ebbe a végrehajtó szervbe, amely a helyi hatóságot jelentette.
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 5.  Drenyóczky Istvánné Góbor Gizella 30 év körüli háziasszonyt egy kis batyuval a hóna 
alatt a Zgoda-ház, – magyar időben Hám-féle kocsma – (a mai Svetozar Marković 
és Omladinska utcák sarkán) udvarába kísérték be, s onnan aztán kitoloncolták 
Magyarországra.

 6.  Drenyóczky Lajost, István idős édesapját szintén fegyveresek hurcolták el a tanyáról, 
s örökre nyoma veszett. Házukat, tanyájukat és 10 holdnyi földjüket elkobozták, a 
rengeteg jószágot és elmozdítható értéket a faluban lévő házból is és a tanyáról is 
szétlopták a razziázó szerbek.”

Egyházi és világi megemlékezés a római katolikus magyar temetőben 
az 1944–1945-ös mártírok emlékére közadakozással állíttatott emléktáblánál 

1999. november 2-án (Balassa Tibor felvétele a szerző gyűjteményéből)
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SKALLÁKNÉ ÖZV. EPER TYÚROM JUSZTINA

(SZENTTAMÁS, 1924 – SZENTTAMÁS, 2002)

„A temetővel átellenben volt apámnak a háza a nagy tragédia idején. A környéken lakóknak 
szinte egyetlen nyugodt, gépfegyverkattogástól mentes éjszakájuk sem volt. Néha egyetlen 
éjszaka többször is gépfegyvereztek. A házak ablakait be kellett sötétíteni, és megparan-
csolták lakóinak, nehogy leselkedni merjenek sem ablakból, sem padlásról, mert akit 
rajtakapnak, nagy baj éri. Nem is mertünk még az ablakok közelébe se menni, nemhogy 
az elsötétítő függönyt félrehúzni.

A központi magyar temetőt csak egy árok választotta el egy nagyon régi, talán soha nem 
használt, félholdnyi, úgynevezett régi szerb temetőtől, ezt meg az úttest (ma: Laza Kostić 
utca) a szembeni házsortól. Ezekbe (így hozzánk is) minden lárma, de még az ütlegelt, 
egymáshoz drótozott áldozatok fájdalmas fohászai, sóhajai, nyögései is behallatszottak. 
A gyalogosan hajtott áldozatokat ugyanis ott, az ablakok előtt, a járdán terelték a vesztő-
helyre. A Szokola Vera néni egy reggel megtalálta a kapuján belülre üzenetként bedobott 
nagykendőt, ami a Bóha Julcsáé volt. Akiket az úton szekereken szállítottak, azok már 
csendesek voltak.

Az úttest és az árok közötti részben ásatták ki saját sírjaikat, és oda gépfegyverezték bele 
az egymáshoz drótozott szerencsétlen áldozatokat. Öt-hat tömegsírról tudok, ezekből négy 
nagyobbat itt a temetőnek ebben az említett részében, a nagyobbak voltak olyanok, mint ez 
a szoba (kb. 3,5 × 2,5 m). Itt, a Magyarországra elmenekült vagy kitoloncolt Gion kereskedő 
házába egy folyton gúnyolódó telepes partizán költözött be. A következő transzportnak 
kiásott gödrökre mutogatva azt mondogatta, ne féljünk, nem agyonvert magyaroknak 
készültek, hanem fákat szedtek ki onnan az éjjel. Jó nagy gödrök voltak, mélyek, mint a 
sírok. Erre mi még jobban féltünk tőle, hiszen tudtuk, hogy ott sohasem voltak fák.

Másik éjjel ismét kattogott a gépfegyver. A »faszedés« gödrei be voltak temetve, és 
újabbak lettek reggelre kiásatva. Még a temetőcsőszöket sem engedték ki házaikból, csak 
ásót, lapátot kértek tőlük esténként, melyeket aztán hajnalban visszaraktak a kapun belülre. 
A Gavlik Lukács bácsi meg a Greguss Lajos bácsi voltak akkor a temetőcsőszök, utánuk meg 
a Morell. Mi, a férjemmel már csak később. Már a Lukács bácsi idejében nagyon besüppedtek 
a tömegsírok. Nagy lyukak maradtak a helyükön, melyeket aztán temetői hulladékkal és a 
készülő kriptákból kiásott földekből töltöttek fel.

Rengeteg embert földeltek el akkor itt. Hetekig tartott az öldöklés, minden áldott 
éjszaka. Egy-egy éjjel több tízet is kihoztak ide. Volt olyan is, hogy teherautókra rakták föl 
a tetemeket, és máshova szállították el őket elföldelni.

Mondtak olyanokat is, hogy valakinek az áldozatok közül sikerült megszöknie. Ezt én 
nem tudom elhinni, mert úgy állták körül őket hóhéraik, mint az ujjam. A Morvai Feri 
mondta ezt az édesanyjának.

Ez a Morvai Feri, a Jóska bácsi és Boris néni 19 éves villanyszerelő fi a volt, aki a villany-
telepen sokszor késő éjszakáig dolgozott. Egyik este bepofozták a halálba menetelők közé, 
mert azt hitték, hogy lesi őket. Szerencséjére valaki felismerte, hogy tényleg villanytelepes, 
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és kimentette a sorból. Amikor hazaért, félholt volt az ijedtségtől, s anyja dorgálására, hogy 
ily zűrzavaros időben ilyen későig elmarad, csak annyit mondott: »Örüljön, hogy egyáltalán 
hazaértem, anyám. Tudja maga, hogy én hol jártam? Bekísértek a temetőbe, a gödrökhöz!« 
Többet azonban már nem mert mondani, csak később. Hogy egy kísérő fegyveres felismerte, 
félrehúzta és hazaküldte azzal, hogy egy szót se merjen senkinek se szólni arról, amit látott. 
Akkor még megmenekült, de nemsokára elvitték a Petőfi  brigádba, és a harctéren kellett 
meghalnia. Hazahozták, ott van eltemetve a honvédsírok mögött.

A hóhérok ittak, mint a bolondok. Ordibáltak. Trágár szerb és néha magyar szavak 
kíséretében ütötték-verték áldozataikat egészen a legépfegyverezésig.

Az apámat is bevitték a fordulat után. 1879-beli volt, 65 éves. Ő élve maradt, de tartós 
testi károsodással. A gimnázium épületében kínozták. Szíját, sapkáját, kabátját elvették, 
kezén, lábán szétverték a körmeit, tépték a bajuszát, mert be akarta hajtatni a magyarok 
bejövetelekor a csendőrökkel Piroški Žarkón annak adósságát, azok meg végül is őt ver-
ték meg. Többé szinte élete végéig alig mert az utcára kimenni. Végül egy turjai ismerőse 

Koszorúzással emlékeztünk az aradi vértanúkra is haláluk évfordulóján 
(Szép Emil felvétele a szerző gyűjteményéből)
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mentette ki és vezette el támogatva egy darabig. A házunkhoz közel már csak térdein és 
könyökein tudta magát vonszolni szétroncsolt körmei miatt.

Engem édesanyámmal együtt hat hétig, november elejétől december derekáig fehér 
karszalaggal megjelölve kényszermunkára hajtottak kukoricát törni a szerb gazdákhoz.

A szenttamási csoportos kivégzések idején, 19-20 évesen én is ott éltem a helyszín 
szomszédságában, apám házában. Az első néhány fős kivégzés már az orosz katonaság 
átvonulása után megtörtént. Ezt követően aztán mind gyakoribb és tömegesebb lett. A 
nagyobb csoportok, tömegek gödrökbe gépfegyverezése 1944 októbere végén és novembere 
elején történt meg és jó két hétig tartott. Ezekhez áldozataikat mindig meg- és egymáshoz 
kötözve, gyalogosan terelték a gyűjtő-, kínzó-, vallatóhelyekről a vesztőhelyükig, s velük 
ásatták meg sírjaikat. A gödörbe gépfegyverezések előtt néhányukat leoldották a csoportról, 
s a mészárlás után velük dobáltatták a gödörbe azokat, akik a gödör szélén rogytak össze, 
és velük is hányattak földet a néha még nyöszörgő, haldokló áldozatokra. Őket a munka 
elvégzése után lövöldözték le, és maguk a hóhérok temették el.

Négy nagyobb és több kisebb tömegsír van itt, a nemrégen felépített halottasház alatt 
és környékén. De vannak még a piactér alatti, egykori fűrésztelep gödreiben, a szabadkai 
(nemzetközi) út melletti néhány, akácokkal beültetett helyen és a turjai úti egykori mész-
égetőben is.

1944 novemberének derekától már csendesebben és csak elvétve voltak kivégzések, s 
inkább csak egy-két embert. Két esetben nyilvánosan is. A többit meg titokban, éjjel. S nem is 
itt, hanem elhurcolva Óbecsére, Újvidékre, Szabadkára, de még Belgrádba is, az Ozna-ra.

Az Ozna által elhurcoltak többsége átélte ugyan a kínzás közepette lefolytatott valla-
tásokat, és ezek után már nem a biztos halál következett, hanem a koncepciós perek során 
lefolytatott gyalázatos színjáték, amelynek végén koholt vádakra és hamis tanúvallomá-
sok ra épülő formális ítéletekkel akár több tízéves, sőt életfogytig tartó börtönbüntetéseket 
szabtak ki.”58

 58 A tanú összesen 67 áldozatnak az azonosításával segítette a kutatást. Ezek a tanúnk azonosítószámával megjelölve 
beépültek az áldozatnévsorok megfelelőjébe.
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STEFÁNNÉ BRIJÁK ILONKA

(SZENTTAMÁS, 1930 – SZENTTAMÁS, 1995)

 
„Az oroszok és a partizánok bejövetele idején 14-15 éves voltam, s a szüleimmel és a húgom-
mal kinn éltünk a péterrévei országút mellett, egy tanyán. A határban általában békésebb és 
nyugodtabb volt az élet, mint benn a faluban. A családok nagyobb része annyira önellátó 
volt, hogy a tűzrevalótól a kenyéren át a vágóbaromfi ig és a hízódisznóig mindent maga 
termelt meg és készített el a mindennapi betevőhöz, s csak hetenként vagy kéthetenként 
egyszer kellett bekocsikázni vagy gyalogolni sóért, cukorért, petróleumért vagy a tanyán 
saját készítésben nem előállítható szükséges áru beszerzése, esetleg a saját árufölösleg, főleg 
baromfi  piaci értékesítése céljából.

Az átvonuló orosz katonaság okozott azonban sok riadalmat. A lovainkat fáradt, apró 
termetű, lesérült állatokra cserélték le erőszakkal, a védtelen fi atalabb asszonyokat-lányokat 
zavargálták. A tanyákat azonban nehezebb volt kirabolni. A nagy testű kutyák miatt is, 
tőlük még a fegyveres bandák is tartottak. A faluban mindennapos volt a lárma, lövöldözés, 
a tanyákon ez is kevésbé hallatszott, s nem borzolta az emberek idegeit. Nappal viszont a 
neszes kutyák jelzésére már jó messziről láthatók voltak a kocsikkal vagy lóháton cirkáló 
fegyveresek, és útirányuk is kikövetkeztethető volt a nagy távolságból. Így ha éppen a tanya 
felé kanyarodtak be az országútról vagy dűlőútról, hát volt még idejük a lakóknak elrejteni 
becsesebb dolgaikat, vagy elbújtatni azt a családtagot, akiről úgy gondolták, veszélyben 
lehet, a már jó előre elkészített menhelyekre: szárkúpokba, szalmakazlakba és egyéb meg-
felelő helyekre.

Egyik alkalommal a tanyánkra érkező fegyveresek egyikének feltűnt apámnak a csa-
ládneve. Úgy tudta, a faluban keresnek egy ilyen nevű rendőrt. Valóban volt is ilyen. Az 
egyik nagybátyám apám számos testvére közül magyar rendőr volt. Ezek a fegyveresek be is 
hajtották apámat akkor a gimnáziumba vagy a községházára, s egy nap és egy éjjel brutális 
veréssel akarták rávenni, vallja be, ő volt a rendőr. Amikor meg már elhitték neki, hogy a 
testvére volt, akkor meg azért kezdték el verni, mondja meg, hol rejtegeti őt, és utána sza-
badon hazamehet, de ha nem, neki kell az életével fi zetnie testvére helyett is.
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Ez idő alatt anyám egyik szerb szomszédtól a másikig szaladozott, és rémülten rimánko-
dott a segítségükért, hoznák ki apámat, hiszen ő egy szegény földmunkás ember, aki soha 
nem ártott se szerbnek, se magyarnak, csak dolgozott, hogy megéljen a családja. A szom-
szédok nem vállalták a közbenjárást, nehogy őket is lefogják bűnpártolás miatt. Hallhattak 
ők esetekről, amikor a pártfogó szerb embert is belökték a magyar foglyok közé. Másnap 
reggelre anyámnak eszébe jutott a begluki Miladin Srđanov kereskedő, akinél a szüleim a 
tanyáról jövet-menet mindig megálltak bevásárolni. Volt eset, hogy hitelre is, ha úgy hozta 
a sorsuk. S valamilyen mezőgazdasági termékkel fi zettek neki később. Ez a kereskedő bácsi 
aztán be is ment nyomban a partizán hatóságokhoz, megkereste az apámat, és kezességet 
vállalt érte bizonyítva azt is, hogy az egész magyar időben valóban nem ártott senkinek, s 
hogy a szerbekhez is becsületesen viszonyult, soha nem maradt neki se adósa. Estére már 
nemcsak hogy kihozta, de haza is kísérte apámat, s utána mindvégig békén hagyták.

Apám számos rokonságából, de a szomszédok és ismerősök köréből is sok embert elhur-
coltak akkor ilyen vagy olyan okkal. Közülük nem csekély azoknak a száma, akiket elhurco-
lásuk után – mint akkoriban mondták – elnyelt a sötétség. Így veszett oda a már említett 
magyar rendőr nagybátyám, de egyik unokafi vérem is, aki tizenévesen lett elhurcolva és 
besorozva „önkéntesként” a Petőfi  brigádba, s esett ott el. Holttestét a szülei csak nagyon 
hosszú utánajárással tudták hazahozni és itthon eltemettetni. A rendőr nagybátyám meg 
az egyik kukoricatörő kényszermunkáscsapatból lett felszedve és elhurcolva. Akikkel együtt 
dolgozott, tudni vélik, hogy Kaćanski gazdának odaadta megőrzésre becses zsebóráját, amíg 
őt kiengedik a kihallgatásról. Soha nem ment az órájáért.

Mindkettőjükről adok egy-egy fényképet, közzé is teheti, de arra megkérem, hogy amíg 
élek, a nevemet, azt ne írja meg, mert ha azok az idők jutnak eszembe, még ma is nagyon 
félek, s nem szeretném, ha amiatt, hogy beszéltem, nekem vagy a családomnak valami baja 
esne.

Elmondom még azt is, amit a férjemtől hallottam. Ő is a Petőfi  brigádba lett elhurcolva 
»önkéntesnek«. Ott volt, amikor a szenttamási Katona gyereket néhány bácsföldvári és 
topolyai társával elrettentő példaként nyilvánosan, bajtársai szeme láttára kivégezték, mert 
meg merték kérdezni feletteseiket, hogyan képzelik azok el, hogy ők fapuskákkal, akna-
mezőn át, golyózápor közepette sikerrel meg tudnák rohamozni és kifüstölni az ellenséget 
állásaiból. Parancsmegtagadás volt a vád, s golyó általi halál a büntetés. Erre bizony volt 
rendes puskája és éles tölténye is a parancsnokságnak.”59

 59 Ez a tanú is több áldozatnak az azonosításában segítette a kutatást. Adatai az ő azonosítószámával megjelölve 
megtalálhatóak e kötet zárórészében a mellékelt áldozatnévsorok valamelyikében.
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SÜGE MÁTYÁS

(SZENTTAMÁS, 1914 – SZENTTAMÁS, 2001)

 
„Való igaz, hogy a Jelo Kurjački 96 magyart agyonveretett. Embert, asszonyt, gyereket, 
nem válogatott. Velem, a Dudás Bandi bácsival, a bádogossal, Tumbásszal meg a Csibri 
Sándorral, a juhásszal akarta kikerekíteni százra. Hogy száz magyart eltehessen az ő fi a 
haláláért. Minket 1947-ben, 1948-ban kezdett vádolni. Az 1944-es vérengzések idején 
engem nem bántott, pedig még 1944 nyarán is hordtam ki hozzá a leveleket a tanyára, és 
elbeszélgettünk, közben ott láttam a partizánokat, de akkor nem szóltam róla senkinek. A 
leveleket nem a tanyájára címeztette, hanem az utolsó saroki boltba. De én kihordtam neki 
egészen oda, nem messze volt a falu végétől.

Többször is keresett engem Rado Kuljan, a kisbíró, a Szegedi út 5. alatt élt. Kérdezgette, 
hogy hívnak, mert ő ismer engem, de nem tudja a nevem. Azt válaszoltam neki, fontos, 
hogy ismerjük egymást, majd aki nekem küld bentről valamit, az tudja a nevem is. Néhány 
próbálkozás után a kezembe nyomott egy idézést, Süveges Mátyás névre. Nem vállaltam 
azzal a magyarázattal, hogy nem vagyok Süveges. Valakitől aztán csak megtudta a nevem, 
mert pár napra rá már Süge Mátyás névre hozott idézést. Óbecséről járt ide, Szenttamásra 
valami fejes, ügyész vagy bíró, ahhoz. A mama is bejött velem. Előbb a szememre hányta, 
hogy már háromszor nem fogadtam el az idézést. Mondtam, nem így van, én nem fogad-
tam el a Süveges Mátyás idézését, mert van az is, és én nem az vagyok, s a nevemre szóló 
elsőre máris jelentkeztem. Erre rám kérdezett, igaz-e, hogy ott voltam a Baba Jelo fi ának 
a megöletésénél. Nem igaz, mondtam, nem is ismertem a fi át. Az anyjától tudom, hogy 
Belgrádban tanult, s hogy aztán Németországban járt tanulmányúton. Ügyvédnek tanult 
a Dukay Bélával együtt, annak a barátja volt. Ezt a Bélát különben Szabadkán elfogták, 
amikor szökött hazafelé a honvédségből, és halálra ítélték. Tito azonban megkegyelmezett 
neki, életfogytiglanra változtatva, de ő ezt elutasította, mire aztán kivégezték.

Ezután Óbecsére hívtak be a bíróságra, és ott szembesítettek a Jelóval. »Ti si ubio mog 
sina« [Te ölted meg a fi amat] – kiabálta. »Nije istina! Nisam ni poznavao vašeg sina« 
[Nem igaz! Nem is ismertem a fi át] – válaszoltam. Megkérdeztem, emlékszik-e, hogy 
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1944-ben partizánokat láttam a tanyáján, s nem adtam fel. Emlékezett. Megkérdeztem, 
emlékszik-e, hogy 1945-ben a községháza kapujában kifelé jövet ráköszöntem, amikor a 
brazíliai bosnyákkal ment befelé. Emlékezett. Megkérdeztem, emlékszik-e, amikor 1946-ban 
a ganés kocsival leállított, s kérdezte, mit csinálok, s mondtam, látja, hordom a Debeljački 
földjére a ganét. S hogy akkor panaszkodott nekem, látom-e, mit csináltak a nemzetőrök 
az ő fi ával. Emlékezett. És arra is emlékezett, hogy mondtam, én nagyon sajnálom, de erről 
nem tehetek, hiszen jól ismer már évek óta. A bíró erre megkérdezte, mióta ismer engem. 
Ő is megerősítette, hogy évek óta. Erre a bíró azt mondta neki: »Ha igaz volna, nem vára-
kozott volna maga 3-4 évig, hogy csak most vonassa felelősségre a fi a haláláért.« Jelo erre 
felém fordult, s azt kiabálta: »Nije još došao na red!« [Nem került még sorra!] Én erre ott 
a bíró előtt azt mondtam neki: nem tartott ő be semmilyen sort, soron kívül szedette össze 
az embereket. Ez aztán felbőszítette, s a nála lévő esernyővel nekem jött, hogy majd üt, de a 
bíró közénk lépett, elkapta ütésre emelt kezét, és rászólt, ott nem csinálhat rendetlenséget, 
botrányt, s utasította, hogy elmehet haza. Engem meg átvezetett egy másik szobába, és adott 
egy széket, hogy üljek le. Nagy szoba volt, pultok voltak benne tele könyvekkel. Az ajtó 
üvegén nem volt függöny, így átláttam a bíró szobájába, meg ő is hozzám. Ekkor behívatta 
Dudás bácsit is, a Tumbászt is meg a Csibrit is. Végül aztán a Proko bácsit is, aki akkor már 
a Szekrény Sanyi öreganyjával élt. A Prokót a Jelo tanúként hívatta be, hogy ő látta volna, mi 
is ott voltunk a fi a kivégzésekor. Ez a Proko ásta el ugyanis a fi át a szerb temetőben, amikor 
azt a honvédek lelőtték. Az emberrel együtt szolgáltam előbb a Kaćanskiaknál, jól ismert. 
Mondta is még behívásunk előtt: »Matyikám, egy az Isten, egyforma a vérünk, én csak 
azt mondtam, amit láttam.« S közben a szívén tartotta a kezét. »Azt akarja a Jelo, hogy 
tanúsítsam, ti is ott voltatok a fi a gyilkosai között.« Nem is tanúskodott egyikünk ellen 
sem. Volt már jó dél, mire a bíró mindnyájunkat hazaküldött. Ahogy az állomásra kiértünk, 
hát a Jelo is ott ült a váróteremben a Kuzman cigánynak az anyjával, s ahogy beléptünk, 
elkezdte kiabálni: »Evo, ti su mog sina ubili, i opet su ih pustili!« [Itt vannak, ezek ölték 
meg a fi amat, és megint elengedték őket!] A Kuzman anyja nem szólt rá semmit. Mi meg 
a Tumbásszal és a többiekkel távolabb húzódtunk. A vonat indulása előtt azt láttuk, hogy 
a bírónk is arra a vonatra szállt föl egy nővel. Igyekeztünk vele egy vagonba bejutni, minél 
távolabb attól, amelyikbe a Jelo ült be. Így tudtam meg azt is, hogy a bíró nádaljai volt. Ott 
szálltak le. Gyorsan utánaléptem és megkérdeztem, hívat-e még az ügyben, mire azt felelte, 
úgy hiszi, hogy nem, hiszen látszik, maguk nem bűnösök.

Később aztán egy másik bíró lett, és még egyszer behívatott mindnyájunkat Óbecsére. 
Ez szabadkai bunyevác volt, jól beszélt magyarul. A Dudást hívta be először, aztán meg 
engem. Megkérdezett, ismerem-e Tojzán Istvánt. Fél évvel korábban jött haza fogságból, s 
az örökmozgó Jelo már az állomáson lefogatta, hogy az ütötte agyon az ő fi át. Mondom a 
bírónak, ismerek én Szenttamáson öt Tojzán Istvánt is, mert van ilyen: Rigó, Csajda, Bó-
dogi, Csonka meg kettő is. Azt mondja: nagy, csontos ember, vályogvető volt. Mondom, 
a Rigó is meg a Csonka is nagy csontos, mindketten vályogvetők voltak. Erre letelefonált, 
vezessék föl az embert, hogy megismerem-e. Megismertem. S mondtam a bírónak, hogy ezt 
az embert 1937 óta nem láttam. Akkor én berukkoltam, s mikor 1938-ban leszereltem, már 



■■  Tanúk és vallomások ■ 223 ■   

nem volt Szenttamáson. Azt mondja az ember: 1937-ben elköltöztem Ókérre, ott dolgoz-
tam a téglagyárban, amíg a magyarok nem vittek be a honvédséghez. A bíró megkérdezett, 
a magyar időben láttam-e Szenttamáson. Mondtam, hogy nem. Erre a bíró elvezettette. 
Hat hónapi vizsgálati fogságot töltött le a Csonka. Őt is a Jelo vádolta be. Harmadnap a 
piacon találkoztam vele, Jeszenszki Kati volt a felesége, az is vele volt. Ott mondta el, hogy 
akkor már vagy el kellett ítélni, vagy szabadon engedni. Elengedték. Nem tudom ponto-
san megmondani, 1948-ban vagy 1949-ben volt-e ez, ősszel. Akkor mondtam neki: »Ide 
hallgass! Nem akarok rosszat, de tűnj el Szenttamásról, mert ezek nem hagynak békén.« 
Azt mondta: »El is tűnök nemsokára, látom, hogy mi megy itt.«

Az én ügyemben a bíró behívatta a Mašićokat, de csak a fi ú jelent meg, az apa nem. Aztán 
a bíró személyesen kijött ide, Szenttamásra. A Csabrajetz utcája nekimegy ennek a háznak, 
ott volt a rendőrség a Manojlović-házban, ahova aztán behívattak bennünket megint. Az 
öreg Mašić megint nem jött, odavolt Szőregen aratni. A fi a bejött, s azt a bíró elküldte az 
apjáért, hogy délután két órára legyenek ott, mert rendőrökkel viteti őket egyenesen a 
fogdába. Minket meg hazaküldött ebédre azzal, hogy két órára menjünk vissza.

Meg is jelent az alak. Mi már ott ültünk sorban a folyosón. Ránk se nézett, csak bement 
a bíróhoz. Hogy mit tárgyaltak odabenn, azt csak ők ketten tudják, de amikor ment el, a 
bíró kikísérte egészen az utcára. Talán, hogy valamelyikünk le ne keverjen neki ott egyet. 
Visszajövet hozzánk fordult, hogy mi is mehetünk haza, mert az ügy itt befejeződött, mert 
végül is alaptalanul lettek maguk vádolva. A Csibri erre elpanaszolta neki ott, hogy a Jelo 
az utcán vagy bárhol találkozik velünk, ránk támad, hogy a fi a gyilkosai vagyunk. Azt a 
választ kapta, hogy amennyire lehet, kerüljük el, hogy ne is találkozzunk vele.

A Czeller nagyapát szintén letámadta a Jelo az után, hogy hazaérkezett a hadifogságból. 
Előbb pedig még fi zetett is neki egy pálinkát a kocsmában. Azután, ha az utcán ülve meg-
látta a Jelót jönni, gyorsan behúzódott az udvarra előle. Valamiért rászánta magát, hogy őt 
is megvádolja a fi a legyilkolásával. Talán kezdte kevesellni a majdnem száz magyart, akit 
egymaga vádolt be és küldetett halálba. Később, amikor a hatóságokba már kellett magyar is, 
mint régi jugoszláv ellenzékit, a Czeller nagyapát is beválasztották bírósági ülnöknek. Tőle 
hallottam, hogy ott egy alkalommal a kezébe akadt egy könyv, amelyikbe szenttamási jegy-
zőkönyvek voltak bekötve, sorba az 1944–1945-ös vérengzés áldozatainak vérbíróság előtti 
kihallgatásáról és elítéléséről.60 A nevek 1030-as sorszámig voltak benne, és sok esetben ez a 
két Mašić, apa és fi a bizonyította a vádakat, amelyeket ellenünk is felvonultatott a Jelo. Ezek 
ott laktak a falu végén, nem messzire Jelo tanyájához, s gyakran voltak neki munkásai is. 1944 
októberében és novemberében itt Szenttamáson ez a kettő csak megjelent az úgynevezett 
vértörvényszék előtt, s aláírt, hogy látta volna a szerencsétlen vádlottat a Kurjački gyerek 
gyilkosai között. Rengeteg ártatlan magyar vér száradt ennek az asszonynak a lelkén. Meg 
is tébolyodott a végén. Volt egy szerb cselédje korábban, s azzal intim kapcsolatot tartott. 
Még telket is íratott rá a faluvégi földjéből. Végül azonban az a cseléd is elhagyta, megnősült 

 60 Feltételezésünk szerint a névsort az Ozna állította össze, ezt a másikat pedig a Községi Népfelszabadító Bizottság 
elnöke, Kaćanski, aki a likvidált személyeket írta össze. Radoslav J. Subić könyvében (Subić 1996, 317–320.) 
arról ír, hogy Tolbuhin marsall 1944 novembere első napjaiban Szenttamáson, Svetozar Cveta Kaćanski házában 
rendezte be főhadiszállását, s innen irányította a III. ukrán front hadműveleteit.
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és családja is lett, majd egy ideig pörösködött is az öregasszonnyal, egy alkalommal még 
nagyon meg is verte. Aztán valami csúnya fekélyek törtek ki rajta, és meg is hibbant. Nem 
tudnám megmondani, ki ápolta végül, és hogy kinek a keze alatt múlt ki.

Rettenetes történeteket fűztek aztán a nevéhez, s nem is alaptalanul. A tanyája felé 
eső faluszélen magyar többségű utca volt. Ebben valóságos tisztogatást végzett. Velem 
dolgozott a malomban egy Kersch Ádám nevű ember, azt is, és a feleségét, Nagy Gizellát 
is ő hurcoltatta el. Ezt a lányuktól tudom. Azzal vádolta meg őket, hogy ők jelentették a 
csendőröknek, hogy a tanyáján partizánbázis van. Ha tényleg följelentették volna, a Jelo 
már nem érhette volna meg, hogy ennyi magyart kivégeztessen. Hasonló vádakkal hur-
coltatta el másik szomszédját, Pruzsánnét, Katalint is, aki már idősebb, sváb származású 
asszony volt. Unokája maradt meg, később egy szomszéd szerbhez ment férjhez. Több 
helyen apró gyerekeknek apjukat, anyjukat agyonverték, így a Kocsicska gyerekek szülei is 
a Jelo révén tűntek el, meg a Schrőder Mátyás bácsi is. A Szőke Illés bácsit meg a feleségét 
úgy összeverette, hogy egy életre belerokkantak, soha többé nem heverték ki sérüléseiket. 
Ötven éve már ennek, valamikor több névre emlékeztem, de az biztos, hogy a Káty nevű 
falurészt a Jelo jól megtisztíttatta a magyaroktól. Főleg azt a három utcát, amely végével 
a tanyájához rúgott. (Utvić Cveto meg Utvić Đuro, a Đuro volt a Pruzsán Kati néni veje. 
A lányuk, az unoka itt van férjhez a Szegedi úton, bal kéz felől az első tanyán. Beszél is 
perfekt magyarul.)

A Šuco péknek, a Stojić-házzal szemben, volt egy öccse is, aki a bátyja oldalán szintén 
a tisztogatók között volt. Đuro volt a neve. Ő volt a három testvér legfi atalabbika, apró 
termetű, vézna emberke volt, s úgy bizonyította képességeit, hogy fegyverrel a gimnázium 
udvarán térdre kényszerítette a jó két méter magas Molnár Kanász Pétert, a Haska Vera urát, 
és hátulról egy furkósbottal nyakcsigolyán ütötte. Tőle jött ki később a dolog, eldicsekedte, 
hogy egy olyan apró ember is, mint ő, egyetlen csapással agyoncsaphat akár egy kétméteres 
óriást is. Az a Péter pedig egy bárányszelíd ember volt. A légynek sem vétett.

Akkor a hóhérok kényük-kedvük szerint élhették ki ferde hajlamaikat az ártatlan em-
bereken. Egyik túlélőtől tudom – él még ma is –, hogy az úgy ment akkor, hogy házaknál, 
utcán, tanyavilágban fegyveresek éjjel-nappal szedték össze az embereket, sokszor anélkül, 
hogy a nevét is megkérdezték volna, s állították elő, mert valamilyen létszámnak meg kellett 
lennie. Férfi akat, nőket, öregeket, még tizenéves gyerekeket is. Beterelték őket a községházára 
vagy más gyűjtőhelyre, ahol egy fegyveres őr és egy furkósbottal felszerelt verőlegény várta és 
vette kezelésbe a szerencsétleneket. Ismerősöm húszéves volt. Két nappal korábban az utcán 
szedték fel a fegyveresek, s a gimnázium épületébe kísérték be. Elég nagy helyiség ajtaján 
lökték be, melynek ablakai függönyökkel el voltak elsötétítve, úgy, hogy amíg az ember 
szeme meg nem szokta a homályt, nem is látott. Egy fegyveres alak partizánsapkával a fején 
az ajtó mellett, egy másik, apró termetű, vézna cigány gyerek – a Grujić Tanasije sógora – 
meg furkósbottal a kezében a helyiség közepén levő széken ült. S várta az új – a sötétségtől 
elvakított – érkezőket, és azonnal hozzáfogott a veréshez kérdezés nélkül. Ütött, ahol ért. 
Agyon is ütött ott embereket. A megverteket aztán a helyiség falához állította, arccal a fal 
felé. Körül volt a szoba emberekkel. Ismerősömet, ahogy belökték az ajtón és elterült, máris 
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kezelés alá akarta venni a szoba közepén ülő cigány. Szitkozódva rúgott bele, hogy álljon 
talpra, de az ajtónál álló fegyveres őr rászólt: »Ne diraj! On je moj drug!« [Ne bántsd! Ő a 
barátom!] S ahogy föltápászkodott, rákérdezett, hogy ő miért került oda. Elmondta, hogy 
elfogták, azt sem tudja, kik, és hogy miért. Megkérdezte, ismeri-e, és amikor látta, hogy 
ismerősöm nem biztos a dolgában, a vállára csapott, s megmondta neki, hogy egy padban 
ültek az iskolában. Így volt, aki kezeskedett érte, sőt később haza is kísérte. Persze az ilyen 
megmentők mindig és többször is elvárták a hála anyagi megnyilvánulását.

Engem is leállítottak számtalanszor, de a Keszler orvosnő jóvoltából én kaptam a par-
tizánok egyik parancsnokától, a Bačićtól egy igazolást, ami mindenkor megóvott azokban 
a végzetes, 1944 végi hónapokban. Októberben, novemberben a fi am másfél éves volt, 
anyám súlyos fekvő beteg a lakásban, én meg a szalmakazal oldalában kivájt lyukban, a 
kutyaól mögött laktam és éjszakáztam, s lestem ki rettegve, amikor jöttek házról házra az 
emberekért. Közben elvitték a Kucserka Mihálynét, a Rozit a sarokról, a Kucserka Sándor 
feleségét az előttünk levő házból, átellenből a Rozmaringnét, Etel nénit a sarokról, ennek a 
Lotyka Palinak és a Bözsinek az anyját. Fényes nappal nyújtotta a rétestésztát, a Bözsike 4-5 
éves lehetett, elvitték, és soha többet nem került elő, agyonlőtték. Én a kazalból hallottam 
a lépteket és a beszélgetések foszlányait is, például hogy: Ne hozd a gyereket! Reggelre 
elvitték őket a csecsszopó kisbaba mellől is. Többnek az mentette meg az életét, hogy vitte 

Süge Mátyás magyar kerékpár-nyilvántartási igazolójegye
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a gyereket is, és nem tudtak vele mit kezdeni. Aki rájuk hallgatott ,és gyerek nélkül ment 
velük, nagyobb része többé nem jött haza. A Bosnyák Marist, a Paska Joci feleségét is be-
vitték. Annak a Vaso Munjin nyíltan megmondta bent: »Ha a feleségem leszel, kimentelek, 
ha nem, meghalsz.« Az Ozren pék is így valahogy nősült meg. Elvitte a lány apját, még a 
lábába is belelövetett. Amikor a lány megadta magát, Ozren kiengedte az apját.

Az Ozren is rengeteget elhurcolt. Mentem kifelé a szüléékhez a tanyára, a Péterrévei 
útra, s az útkaparóházon kívül jött velem szembe a község kocsija. Elöl ült a kocsis meg 
puskával az Ozren, hátul meg hárman. A Vörös Pista felesége, a Feró Piros meg két gyereke 
is. A lánya a Hangya-bolt gépírónője volt, meg pénztárosa, olyan 17 éves lány volt, meg a 
fi a, azt hiszem, azt még lánykorában megszülte, mindhárman a kocsiderékban ültek. Kint 
a járáson dolgoztak kényszermunkán, onnan hozta be őket az Ozren. Mind a hármukat 
agyonverték. Még egy gyereke volt, akkor olyan 10-12 éves lehetett, az maradt otthon 
egyedül. Éjjelenként a szerb szomszédok zörögtek be hozzá, hogy elrémisszék, és menekü-
lésre késztessék, hogy aztán széthúzhassák a kis valóságukat, de az se éjjel, se nappal nem 
hagyta el kislány létére a házat. Egy idő után az apja, Pista bácsi hazajött a fogságból, de 
őt akkor már nem bántották. Ha akkor itthon találják, őt is kivégzik, azért, mert nyilas 
volt. Általában ilyesmi miatt végezték ki a szenttamási magyarokat. No meg azért, mert 
magyarok voltak, és ezt meg is vallották.

Egy másik forrásból úgy tudom, 1150 magyar személy, férfi , nő, öreg és gyerek nevét 
jegyezték be abba a szenttamási fekete könyvbe, amely a halálraítéltek névjegyzéke volt. De 
ezek csak a gimnáziumban és a községházán vallatott és elítélt magyarokra vonatkoztak. 
Pedig rajtuk kívül még sok-sok szenttamási esett áldozatul a „felszabadítóknak” máshol is, 
akiket nem itt, hanem Újvidéken, Belgrádban, Óbecsén, Szabadkán és ki tudja, még hol 
jegyeztek vagy nem is jegyeztek fel sehol. Amikor az egykori szenttamási zárdaépületet 
iskolaépítés alá bontották, a téglafal kerítés tövében két emberi csontvázat, a pincében 
pedig még hármat találtak, mellettük honvédegyenruha-foszlányokat és katonagombokat. 
A nővéreket ugyanis – azt követően, hogy bejöttek az oroszok – kilakoltatták onnan, és 
a zárdát kórháznak használták, amíg a frontvonal el nem távozott, utána meg begyűjtő-
vallató központ volt egy ideig, mint a gimnázium vagy a Dunđerski-féle ház, búzaraktárak 
stb. A szegedi út kiépítésekor a második – a Belić-féle tanyánál – a töltésárok ásása közben 
szintén három honvédtetemet ástak ki, amit a honvédruhák foszlányai, gombjai és jelvényei 
alapján lehetett kikövetkeztetni. Az egykori péterrévei és a becsei út találkozásánál levő 
Kári/Nićin-tanyák egyikén 1944. október 20-án egy holtfáradt honvéd kért egy éjszakára 
szállást. Elmondta, hogy bácsfeketehegyi [Feketić], és hogy megszökött a honvédségtől, és 
hazafelé igyekszik. Éjjel a magyar béreslegény zajra ébredt, s ahogy kinézett az ablakon, látta, 
amint a gazdája és annak szomszéd tanyán élő testvére kicipelik a honvéd elalélt testét, és a 
már kiásott gödörbe betemetik. Senkinek sem mert erről szólni, még évtizedekkel azután 
sem, hogy elköltözött a tanyáról.”61

 61 Más helységekből is vannak arról szóló értesülések, hogy a magyar hadseregből megszökött magányos honvédeket 
meg kisebb-nagyobb, magukat megadó egységek tagjait egyszerűen likvidálták Tito fegyveresei.



■■  Tanúk és vallomások ■ 227 ■   

SZÉP IMRE (SZÉP ÁDÁM FIA)
(SZENTTAMÁS, 1912 – SZENTTAMÁS, 1997)

 „Czvitkó Mihály Turján rendőrfőnök volt, én meg postás. Sógorságot tartottunk, mert 
a felesége Szép lány volt, a Maris. Vittem egyszer egy este a postai bevételt az állomásra, 
s találkoztunk Mihállyal. Hívott, forduljak be hozzá az irodájába, mert ügyeleteskedik. 
Postásegyenruha, bőrkabát és kamásni volt rajtam, hűvös október 17-e volt. »Tedd magad 
kényelembe!« – mondta. Kérdésemre, hol vannak a többiek, azt mondta: »Egyik elment 
haza, a másik erre, a harmadik arra.« Azt hiszem én, gyanút fogott mind, és szétszökdöstek. 
Ő nem hagyta el a helyét. Jó meleg bőrkabátom volt, levetettem és a szék karjára tettem. 
A postától kaptam cipőt is, kamásnit is, jól voltam öltözködve. A családot előző nap már 
én is hazaküldtem Szenttamásra.

Minden rendőrágy fejénél volt szög, s rajta lógott egy-egy puska. Mondtam is neki: »Mi-
ért tartod itt szem előtt a puskákat, még rád törnek, és elviszik.« Méghozzá robbanógolyós 
(dumdum) puskák voltak. Valami neszre fi gyeltünk fel a folyosóról ott a turjai községházán, 
mire fölpattant az ajtó, s állig fölfegyverzett alakok szegezték ránk a fegyvereiket. Német 
és magyar katonasapkáikra nagy vörös csillag volt felvarrva.

Száz szerencsém, hogy ott volt közöttük Milenko Miković, még iskolás diák, akivel jó 
ismerős voltam. Akik bejöttek, a Pavkov Žarko meg Skeledžić és Miković Jovica volt. »Šta 
je ovo?« [Mi ez?] – kérdeztem a Milenkót, mire ő: »Ti ćuti!« [Te hallgass!] Megrettenve 
hallgattam is egy rám meredő pisztolycső előtt, Mihályt meg megragadták, és valamivel 
hátrakötötték a kezeit. Kivitték a községháza udvarába, engem meg a Žarko Pavkov a postára 
kísért, fölébreszttette velem a magyarországi postásasszonyt, és ránk parancsolt, nyissuk ki 
a postát. A főnöknő rémüldözve kérdezgetett, mi történik, de nem mertem szólni, csak azt, 
hogy semmi, semmi, csak nyisson ajtót.

Žarko mindjárt kitépte a postai huzalokat, összeszedte a viharlámpákat, pokrócokat, 
esernyőket, értékesebb ruhaneműt, ezt-azt, ami kellett nekik. »Imaš li pištolj?« [Van-e 
pisztolyod?], kérdezte tőlem, s nemleges válaszomra még hozzáfűzte: »Nemoj da najebeš, 
ako ti nađem, najebaćeš!« [Nehogy rá…sz, ha találok nálad, rá..szol!] Az aprópénz a kasz-



■ 228 ■ Szennyes diadal ■  

szából nem kellett neki, »Mani u pičku materinu« [Hagyd az anyja pi.….ba!] – mondta. 
A nagyját kissé előbb küldtem el vasúton Szegedre.

»Ti se ništa ne boj, nek se ni gospođa ne boji, vama nećemo ništa!« [Te ne félj semmit! 
A nagysága se féljen. Titeket nem bántunk.] – mondta, amikor elindult a zsákmányával. 
Egy öreg bakterral találkoztunk, azzal ölelkezett, s amikor az öreg engem igazolni próbált 
mondván, hogy jó ember vagyok, senkit se bántok, és neki viszem a nyugdíjat, azt mondta: 
»Znamo mi bolje, nego ti!« [ Jobban tudjuk, mint te!], és elment. Ekkor hallottam a lövést 
a községháza udvarán. Mihályt oda vezették ki, és ott tarkón lőtték akkor este.

A főnökasszony rimánkodott, ne hagyjam ott magát. Mentegetőztem, el kell mennem 
a kabátomért, de mire odaértem, a kabátom már nem volt meg, elvitték a partizánok.62 
Csizmát, bőrkabátot hogyne vittek volna el. Soha nem tudtam meg, melyik lőtte le a 
Mihályt. A Nemeški, Miković Milenko, a szenttamási Miković tanító fi a volt a Káposzta 
utcából. Amikor megláttam a Mihályt leterítve, elfogott a félelem, s azt néztem, hova bújjak 
el. A másik utcában laktam, de haza már nem mertem menni, se vissza a postásasszonyhoz. 
Átugrottam a falon a szomszédba. A Petar Drapšin anyja és nővére laktak ott egyedül. 
Lyukat fúrtam a szalmába, és behúzódtam, de egy kis kutya egész éjjel csaholt, nem hagyott 
nyugton. Alig vártam a reggelt. Amikor megvirradt, visszanéztem, Lis Ilija, a tollkereskedő 
éppen zsebelte ki a halott Mihályt.

Már egészen megvirradt, amikor megérkeztek kutyákkal a csendőrök Szenttamásról. 
Ott volt a turjai bíró, a Vujin Leso és a jegyző, Govorcsin Boldizsár.

Azon az éjszakán három szerbet is agyonlőttek. Maletin Cvetót, az 50 év körüli községi 
pénztárnokot, a félkezű Govorcsinovnak a Savo nevű vejét. A harmadik egy nyugalmazott 
altiszt volt, annak nem is tudom már a nevét.

Értesüléseim szerint Benkó Imre lőtte agyon még valakivel a Tošo Cvetnarovot.
Forgács Pétert egyszer az oroszok kivették a szerbek kezéből, de ahelyett, hogy elment 

volna, itt bujdokolt, amíg meg nem találták. A gimnáziumban volt bezárva, s ott verték 
agyon. Barátaival, a Kramer kendergyárossal meg a Nagy Jóskával nagy zsúrt csináltak a 
Mlakán, csendőrökkel hozták össze a szerb kurvákat. Úgy hallatszott, a Lekić Stanimir 
verette agyon, mert ott a feleségét állítólag megerőszakolták. Pedig az önként szokta magát 
adni tiszteknek, uraknak, meg aki kérte.

Hornyik Imre rendőr volt Turján. Még nőtlen. Elmenekült a karavánnal. Két lánytestvé-
rével azonban ott Turján csúnyán elbántak, megcsonkították, harapófogóval lecsipkedték a 
mellét és a községházán elásták a ganéba. Lányok voltak még. Olyan cigány elszármazások 
voltak ezek a Hornyikok. Az apjuk valódi rendes cigány volt, az anyjuk magyar. Szép fekete, 
barna lányok voltak, körülbelül 19-20 évesek lehettek. Az Ilka húgai voltak, ő mondta el 
ezt nekem. Az Imréjük 1913-beli, együtt voltam vele katona Szarajevóban, és ez a két lány 

 62 A bőrkabát iránti partizánigény, nyilván sok tapasztalat alapján a Délvidéken belekerült egy átköltött magyar 
katonadalba is. A Pilótagyerek sose kesereg… kezdetűnek a refrénjében ez a szövegrész is van: „Hoci a pipát, hol a 
bőrkabát? / Csapj föl öcsém pilótának, a rézangyalát!” Ez az utóbbi mondat így módosult: „Elvitték a partizánok, 
a rézangyalát!”
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állandóan a csendőrökkel barátkozott a magyar időben. Úgy hallottam annak idején, azért 
végezték ki őket, mert hangosan szidalmazták és gúnyolták az utcán a szerbeket.

Ami a szenttamási honvédbevonulást illeti, a Hustyi Péter meg a Blazsanyik Géza nem-
zetőrök voltak. A bevonuló honvédek és az orvlövész csetnikek tűzharca során érte őket 
találat. A Blazsanyik belehalt, a Hustyi felépült sebesüléséből.

Az 1944–1945-ös események vészterhes időszakában én már orosz hadifogoly voltam 
Odesszában. A dobszó behívóparancsára vonultam be, és csakhamar hadifogságba estem. 
Csak a fogságból szabadulva, hazatérésem után értesültem feleségemtől és népes rokonsá-
gomtól az itthon lezajlott borzalmakról. A feleségem mondta el azt is, hogy a családomat 
is bekísérték a Zgoda-féle kocsmának az udvarára, ahol a rengeteg kitelepítésre ítélt, sorsuk 
alakulására váró családdal, télidőben fagyoskodó és reszkető emberek között, páváskodva 
le s föl sétáló szerbek szemrevételezéssel méregették a potenciális áldozatokat. Volt, akit 
megütöttek, akibe belerúgtak, leköpdösték és szidalmazták, de voltak emberek, főleg 
asszonyok apró gyermekeikkel, akiket ezek a szemrevételezők kivezettek a csoportból, 
kezességet vállaltak értük, és haza is vezették őket. A feleségemet egyik turjai ismerősünk 
látta meg, ismerte fel és vezette el a fi ammal együtt haza. Így menekült meg a családom a 
kitelepítéstől távollétem idején.

Egy idő után a kivégzett, elűzött, kitelepített és elmenekült szenttamási magyarok és 
németek ingatlan vagyonát összeírták és államosították. Ezeknek az ingatlanoknak a leg-
többjét a titói rendszer az »arra érdemes harcosok« és a népes balkáni telepes had között 
osztotta ki. A feleslegnek bizonyult családi házakat pedig szabályos árveréseken adta el a 
község. Én is egy ilyen árverésen vettem meg a házam, amely a magyar időben egy német 
iparoscsaládé, a gyűjtőtáborok egyikébe elhurcolt Fiszter mesteré volt. A népes sváb család 
sorsáról néhány évvel ezelőtt értesültem, amikor az egyik, akkor még tizenéves fi ú érett 
emberként, már felnőtt családjával nosztalgiautazáson járt a szülőföldjén Németország-
ból. Többek között fölkereste gyermekkora még meglévő emlékeit, így a szülői házat is, 
amelyben az új tulajdonosokkal (családom egyes tagjaival) és régi (még élő) szomszédaival 
le is fényképezkedett. De nemcsak az én házamnál, több helyen is történtek Szenttamáson 
ilyen nosztalgialátogatások.”63

 63 Ez a Szép Imre unokatestvérével, az azonos korú szintén Szép Imrével együtt több alkalommal is fogadta e sorok 
íróját, hogy egymás emlékezetét is serkentve elmondják népes rokonságuktól és ismerőseiktől begyűjtött infor-
mációikat. Teljes nevük, sőt fényképük közlését is engedélyezték az általuk begyűjtött több mint két és félszáz 
személyre vonatkozó különféle adathalmaz hitelességének igazolására. Fáradságos és lelkiismeretes gyűjtőmunkás-
ságával a két idős ember nemcsak tanúként, de munkatársként is hathatósan segítette a kutatómunkát a különféle 
atrocitások számos áldozatának azonosításával. Az általuk közölt nevek és adatok a tanúk azonosítószámával 
megjelölve bekerültek az atrocitások változatai szerint elkészített áldozatnévsorokba.
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SZÉP IMRE (SZÉP ISTVÁN FIA)
(SZENTTAMÁS, 1912 – SZENTTAMÁS, 1999)

 „A negyvennégyben menekülő magyarok szekérkaravánjának ügyével kapcsolatban én két 
kocsi esetéről konkrétumokat tudok. Az egyik: a csendőrök egy Pekać nevezetű tanyagaz-
dát agyonlőttek (Slavkóé ma a tanya), mert nem akarta adni a fogatát a rendőrök, tanítók, 
tisztviselők menekítésére. A másik kocsi dolgáról a Paroskától hallottam, hogy elvitték. Azt 
követően már én is elmentem, dobszóra berukkoltam. Azt gondoltam, inkább elmegyek, 
minthogy itthon agyonverjenek.

A községháza előtt gyülekeztünk és ültünk sokáig, mert még vonat se volt már. Amikor 
aztán lett vonat, ott az állomáson valami Kaplarski nevű patikust is agyonlőttek. Volt akkor 
már minden a nagy kavarodásban. Ahogy mentünk, Verbásznál egy nő ordított ránk a 
szerelvény mellől: »Kud bežite sad, jebo vas otac, kud sad bežite?« [Hova szöktök most, 
ba…on meg az apátok, most hova szöktök?] Olyan dühös lettem, hogy ha fegyverem lett 
volna, hát lelövöm. Pedig a háborúban végig nem lőttem agyon senkit. Fene tudja, hány 
nap meg hány éjszaka mentünk aztán a vonaton. Ígérték akkor nekünk azt is, hogy biztosan 
visszajövünk még, felszabadítjuk Szenttamást.

Hadifogolyként Temesvárra kerültem. Volt ott magyar, német, de még szerb is. Ez egy 
borzasztó nagy láger volt Romániában. Dróttal részekre volt szétkerítve. Az egyik részben 
ott volt a Hodoniczki Bocskor Misa. A Feri is velünk volt katona, de arra nem emlékszek, 
mi lett vele, haza azonban ő se jött soha. Misa a mellettünk levő ketrecbe volt bekerítve. 
Jött volna közelebb hozzánk a dróthoz, s mint a lipántos csirke beleragadt a sárba. Én meg 
a testvére, a Bocskor Antal együtt voltunk egy másik – a Misáé mellett levő – blokkban, és 
mentünk volna át hozzá, de az őr nem engedett át. Misa ott úgy beleragadt a sárba, hogy 
képtelen volt kimászni belőle, arra már nem emlékszem, ki vitte el onnan. Antal ott sírt, 
látta a testvérét, és nem bírt neki segíteni.

Az én blokkomban 11-en voltunk szenttamásiak. Akkor dühöngött ott a tífusz. Mint 
egy szoba, olyan gödröket ástak, 7-8 méter hosszúak is lehettek. De mélyebbek is voltak 
egy szoba magasságánál. Még élő embereket is vittek oda, és csak dobálták őket bele. Egy 
szerb siránkozott ott: »To je moj komšija!« [Ez a szomszédom!] Sírt, mint egy gyerek. 
A gúnyájáért képesek voltak kivinni az elalélt, még élő embereket, hogy levetkőztethessék 
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és eladhassák ingét, gatyáját annak a magatehetetlennek, akit a tífusz már ledöntött. Csak 
elkezdtek fosni az emberek, és amikor kifosták magukat, már végük is lett. Volt ott még 
pestis is, meg hastífusz is. Amikor tele lettek a gödrök halottakkal, akkor rájuk hányták a 
földet, és egész halom emelkedett a tömegsír fölé. Mikor az oroszok megtudták, hogy jön 
valamilyen delegáció a Vöröskereszttől, széthányatták azokat a dombokat simára, hogy ne 
látsszanak a testhalmok. Megérkezett egy nagy teherautó is, tele volt aggatva szalonnával, és 
beállt a fészerbe. A másik is megjött, abból meg egy szobába lapátolták egy fél méter vastag 
terítésben a borsót, csak úgy szállt belőle a lipe [lepke] meg a zsizsik. Amikor a delegáció 
elment, a szalonnával megrakott teherautó is elment, biztosan azért, hogy előbb odaérjen 
a következő helyre, ahova a delegáció ment. A borsó maradt nekünk, de a levesbe már oly 
ritkán került, hogy úgy kiabáltak egymásnak a szemek.

Kátránytetős barakkunk volt, s arról literes üvegbe csurgattam esővizet inni. Kátrányízű 
volt, büdös, de tisztábbnak gondoltam, mint a tábor ásott kútjának a vizét. Azért, mert ott 
a táborban százával temették el a halottakat. Mindennap meghalt körülbelül száz ember. 
Gyűjtőtábor volt. Minden nemzetből akadt, de magyar volt a legtöbb, német, bolgár, még 
orosz is. Azok között asszony, gyerek, minden volt. Akik a németek oldalán harcoltak, 
azokat családostul hajtották oda. Úgy mondták, kivégezni viszik őket.

Amikor a fogságból hazajöttem, nem bántottak, hanem a beszolgáltatások idején jó időre 
el kellett tűnnöm, ne találjanak se otthon, se az utcán, mert baj lett volna. Úgy hallottuk, 
szedték föl a halottakat, és vitték el innen a temetőből, nehogy a visszajövő magyarok rájuk 
találjanak.

Azt is tudni vélték többen, hogy a mai piactér betonja alatt is tömegsírok vannak. Az 
Ozren pék asszonyának az apja, az öreg Jutka zenész mondta el, hogy leszidta a szerb juhászt, 
ne legeltesse ott a birkáit a magyar emberek hasán.

Az öreg Jutka Istvánt nagyon összeverték a szerbek 1944-ben. Egyik még a lábába is 
belelőtt. Az Ozren akkor kimentette. Azzal zsarolta a lányát, ha nem megy hozzá, nem védi 
tovább az apját, hadd lőjék agyon, akik elvitték.

Gelányi Julis urát, Erdélyi Jóskát a Živko mészáros verette agyon, aki aztán élt a Julissal. 
Kovačić Živko volt a rendes neve. Ezt persze a nép szemére vetette a Julisnak aztán, amikor 
néhány évvel később súlyos rákban meghalt a szerbje. Úgy tagadta esküdözve, hogy vakuljon 
meg ő, ha az igaz. Meg is vakult nemsokára, és már vagy harminc éve él úgy, vakon.

P. Jucit Miković Danilo fenyegette meg elhurcolással, ha nem megy hozzá, mert koráb-
ban a Jucinak magyar csendőr szeretője volt. Szép lány volt, a magyar időben pénztárosnő 
a Hangya-boltban. Jóval később elváltak. Juci a családját magyarnak nevelte.

Kálmán Magdiért kimentek a szállásra, ahova kihajtották az asszonynépet kukoricát 
törni, s elvitték. Mert mesélte ott az asszonyoknak, hogy kileste a házukból, hogyan lőtték 
bele a partizánok tömegsírjukba a magyarokat, asszonyokat, gyerekeket is. Az én testvérem 
is ott volt kint, amikor elhurcolták a Schwarz-szállásról. Azt mesélte a nép, hogy mezíte-
lenül tartották fogva néhány nap, s az ment keresztül rajta, aki csak akart a partizánok 
közül. Közben ütötték-verték, s mondogatták neki: „Ezután mehetsz apácának.” Végül is 
agyonverték.
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Zajgó Bori, rendes nevén László Borbála Kádas Jánossal élt először, később Trenka 
Glavics Misának is volt felesége. Mikor azt agyonütötték, szerb fi atalok hajtottak rá. Ezek 
aztán, a Pivnički Ilija meg a Ćopo néven ismert Čorić Đuro annyira összeverték, hogy alig 
lehetett ráismerni, majd így összetörve fölakasztották. Abban a házban, ami most a Dosztán 
Janié a begluki piacnál. Borinak az anyja is Zajgó Bora volt, és egy első világháborús orosz 
fogolytól született ez a nagyon szép lánya. 20-21 éves lehetett, mikor ezt megtették vele. 
Az anyja élt a Fullajtár Vámos Antallal is. Nem tudok róla, hogy családja maradt volna.

A Palanački Leso kertjéből a magyarok portát osztottak ki Géza testvéremnek is, aki 
épített is rá házat. Még nem hurcolkodott be, amikor a fordulat bejött. Nem is volt itthon, 
bevonult. A Leso ekkor kiszedte belőle a villanyvezetéket, és a sajátjába szerelte, a házat 
meg eladta Bíró Antalnak, s fel is vette az árát.

Hallottam olyasmit is, hogy több koporsót temettek a szerbek kriptákba, de nem halot-
tak, hanem dokumentáció volt a koporsókban, így rejtették el a magyarok elől a leleplező 
bizonyítékokat korábbi gazságaikról.

A Kurjački Arsen kocsmáros volt, a Velez Treszka kocsmáját tartotta. Nagyon hallat-
szott a népektől, hogy sok magyar vére szárad a lelkén. Nem is bírta végig ép ésszel, végül 
megbolondult, le kellett kötözni, úgy hurcolták el a bolondházba. Úgy látszik, így kellett 
vezekelnie bűneiért.

A fi atal Stevo Slavnić nevét is sokat emlegette a nép, hogy garázdálkodott. A járáson 
gazdaember volt, perfekt beszélt magyarul is. Sokan Pistának becézték.

Šarčev Milivoj is rossz hírű volt a szenttamási és a dreai (Kutas) magyarok körében. A 
Szegedi úton, a pálinkafőző végében volt az apjának a háza. Körülbelül 1910-beli lehetett, 
de lehet, hogy fi atalabb is. Hallatszott, hogy a Jelóval ő is garázdálkodott Dreában. Meg 
az is, hogy a Pentz Kornélt ő üttette agyon.

Volt még egy garázda nő, a Nina kocsmárosné. A háza ma a Tojzán Fercsié. Az urát 
kivégezték a magyarok, s ezt megbosszulandó garázdálkodott 1944-ben az asszony.

Elmondom még, hogy katonai szolgálatom alatt kinek a sorsáról értesültem.
Király Istvánt a felvidéki Lelédnél géppuskájával együtt találat érte, és elesett honvédként. 

Korábban, még idehaza dr. Nagy Iván64 újságját árulta.
Két azonos nevű földim is bajba került, elveszett ott Lelédnél. A Herpai melléknevű 

Tojzán Antal és a Rigó melléknevű Tojzán Antal ott esett hadifogságba.
Van értesülésem Jelo ügyéről is. Egy idő eltelte után már a jobb belátású szerbek is 

megsokallták a vérengzését, s kérdezték, hogy ki volt a fi a, hogy olyan sok embert kellett 
kivégezni miatta.

Én is ott voltam 41-ben, amikor vártuk a magyarokat, így láttam a lelőtt nagy és kövér 
asszonyt, hallottam a halálhörgését. Volt egy szerb zsandár is a halottak között. Én már a 
lövések után értem oda.

Nem tudom, mi lett a Piontek gyerekkel, aki föladta a kendergyárban bujkáló turjai 
legényeket. Nem tudom, hogy kivégezték volna, hihetőleg Magyarországra menekült.

 64 Nagy Iván a két háború közötti idők egyik vezető délvidéki politikusa, szélsőjobboldali. A háború végén elmene-
kült, és haláláig San Franciscóban élt álnéven.
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Egy másik hóhér a csempe szájú Lazo Gavanski is csúfosan, családjától elhagyva, más 
istállójában rothadva, saját mocskában pusztult el. Ha jól emlékszem, fi a is, lánya is volt.

Benkó Vince vezette fel a honvédeket a szerb toronyba. Rettenetes ember volt. Csoda, 
hogy élve maradt.

Forgács Péter szép, derék, előkelő, eléggé gőgös, gazdálkodó kupecember volt, 40 év kö-
rüli, vadász is. Azt is beszélték, hogy egy ideig a tuki nádasokban bujkált, ott fogták el.”65

 65 Szép Imre a másik Szép Imrével együtt több alkalommal is fogadta kálvária melletti házában e sorok íróját, 
hogy elmondják számos rokonuktól és ismerősüktől begyűjtött információikat. Teljes nevüknek, sőt fényképük-
nek felhasználását is engedélyezték az általuk begyűjtött több mint két és félszáznyi név és ezekkel kapcsolatos 
adattár hitelességének igazolására. Fáradságos gyűjtőmunkájával a két idős ember tanúként és munkatársként is 
hathatósan segítette a kutatást a különféle atrocitások számos áldozatának azonosításával. Ezen adatok a tanúnk 
azonosítószámával megjelölve beépültek az áldozatnévsorok valamelyikébe.
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SZÉP LÁSZLÓ

(SZENTTAMÁS, 1935)

„Apám postás, levélkihordó volt Turján a háború alatt. Abban az időben anyámmal a Petőfi  
Sándor utcai házunkban itt laktunk Szenttamáson, mert Turján nem volt magyar iskola. 
Csak szünidőben mentünk át rövidebb-hosszabb időre apámhoz, Turjára. A magyar idő 
utolsó napjaiban ment el dobszóra az apám a honvédséghez, s mi anyámmal ketten marad-
tunk, vártuk be az orosz átvonulást és utána a rendszerváltást. Gyerekkoromból emlékszem, 
hogy a magyar Tuk több utcájából, így a miénkből is egész utcasorból fegyveres partizánok 
hajtottak be minket, magyarokat pár napi élelemmel és váltásnyi ruhával a hónunk alatt 
egy kocsma udvarába.

Ott fagyoskodtunk télvíz idején az udvaron, és vártuk a kocsmában ítélkező partizánok 
döntését, hogy megyünk vagy maradunk. Közben sok helybéli szerb járkált le s föl közöt-
tünk kiválogatva és elvezetve egy-egy családot. Felnőtt férfi ak nemigen, csak öregek, nők 
és gyerekek voltak a befogottak között. Hajnal felé anyámat felismerte az apám egyik turjai 
szerb ismerőse, s rákérdezett, mit keres ott, amire persze nem tudott anyám válaszolni. Ez a 
szerb aztán kivezetett bennünket, s elküldött haza. Csak később tudtuk meg, hogy az oda 
begyűjtötteket, ha éppen nem állt jót értük senki, mind kitoloncolták Magyarországra, 
s házukat, vagyonukat »érdemes« vagy telepes szerbeknek osztották ki azután, hogy a 
hajcsárok már előbb szétlopkodták belőlük az értékesebb holmit. A mai Petőfi  Sándor, az 
Ady Endre, a Kis utca és Dubrovnik utca szinte minden házának lakói össze lettek szedve, 
egészen a Csányi sarokig, illetve a Szkopje utcáig.

A mi családunkat nem érte túl súlyos atrocitás. Anyám testvérét azonban igen. Lányuk, 
Rozi már férjnél volt a Lencsárnál, aki honvéd volt, az idősebb fi ukat besorozták a Petőfi  
brigádba, mire a többször is meghurcolt édesapa az anyával és a fi atalabb, tízéves fi úval 
Magyarországra lett toloncolva.

Édesanyámtól, de másoktól is hallottam, hogy Maričić Ilija Čaruga és későbbi felesége, 
Cvetnarov Danica Gavanski Miletával együtt a vérbíróság tagjai voltak. Azután, hogy apám 
hazatért a hadifogságból, a mai Laza Kostić utcában árverésen a községtől megvette egyik 
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kitoloncolt helybéli sváb család házát. Sok év után ez a sváb család egyszer haza is látogatott. 
Az ember megnézte még egyszer jól magának a házat, amelyben felnőtt. Fényképezgetett 
az udvarban, a családtagjait is a régi szomszédaival és az anyámmal meg a feleségemmel 
együtt, majd megköszönve a vendéglátást távoztak.

Érdekesnek tartom itt még elmondani, hogy a jelenlegi bírósági épület (egykori 
Dunđerski-ház) alatti egyik befalazott pincehelyiségben az 1979–1980. évi adaptáláskor 
a Május 1. Építővállalat munkásai néhány koporsót és több, szabálytalanul egymáson he-
verő csontvázat tártak fel az alagsor felnyitásával. A belügyesek elrendelték a hely sürgős 
betömését törmelékkel, valamint a bebetonozását. Joggal feltételezhető, hogy az egykor 
dúsgazdag bácskai nábob családi kriptájának koporsói közé a házat elkobozó új hatalom 
1944 őszén elevenen falazott be ártatlan áldozatokat. Onnan az egymáson összevisszaságban 
heverő csontvázak, de a belügyesek kegyeletsértő sürgős rendelete is megerősíteni látszik 
a feltételezést.”

A kitoloncolt Fiszter család nosztalgiaúton levő tagjai egykori szenttamási családi házuk 
új gazdáival és a régi szomszédokkal (A szerző gyűjteményéből)
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SZÉP MÁRTON

(SZENTTAMÁS, 1912 – SZENTTAMÁS, 1996)

„32 éves voltam, amikor bejöttek az oroszok. Magam sem tudom már, hogyan, de sikerült 
elkerülnöm a SAS-behívók és a dobszó hívását is. Kinn, a tanyavilágban, a kukoricatörésben 
nem voltam szem előtt még a szerb embervadászoknak sem. Így nem voltam az események 
közvetlen érintettje, csak rokonaimtól, szomszédjaimtól és munkatársaimtól tudhattam 
meg részleteket olyan ismerőseimről, akiket elsodort a háború szele.

Martinecz Péter unokatestvérem fogatos kocsival bement Óbecsére szétnézni. Ott a 
magyarok besorozták kocsistul-lovastul. Sok más, főleg óbecseiekével együtt a kocsiját 
megrakták összeszedett leventékkel, és a menetet útnak indították Szenttamás felé. A 
szenttamási Szvastar-malomig Péter hajtotta a kocsit. Ott a karaván a leventékkel megszállt 
éjszakára, Péter pedig hagyva kocsit-lovat kiosont a táborból, s gyalog jött ki hozzánk a 
tanyára. Később azonban mégis bemerészkedett a faluba, mert egyszer csak eltűnt, és soha 
senki nem látta többé.

Rencsár István, a Martinecz 33 éves gazdálkodó vőtársa, Antal fi a a szomszédos ta-
nyát bérelte. Lóháton indult el a faluba megnézni a szüleit. Szenttamás alatt találkozott 
Martineczcel, aki le akarta beszélni őt, ne menne be, mert ott szedik össze az embereket és 
a kocsikat, lovakat. Rencsár hajthatatlan volt. Lovát ugyan átadta vőtársának, vigye vissza a 
tanyára, ő majd gyalogosan belopakodik a szüleihez, és még az éjszaka kimegy vissza a tanyá-
ra. De bizony egy hét múlva sem érkezett ki. Valahol elkapták, és azóta nem látta senki.

A Paczek Péter 35 éves napszámos is sógorság volt nekem. Anyám egyik férfi testvérének 
a lánya, Tojzán Fűtő lány volt a felesége. Az embervadászat idején egy este hiába várták 
haza. Többé nem látta senki.

Lacza Vince (1909), Ferenc és Zóni Franciska 35 éves nőtlen fi a dobszóra vonult be 
a honvédséghez. Ubornyi Antal szerint Vince hadifogságba esett, de egy német tiszttel 
megszökött, és gyalog indultak el hazafelé Tompánál. Valószínű, hogy portyázó partizán-
fegyveresekre futottak rá, mert Vince soha nem érkezett haza a szüleihez. Vince a sógorom 
volt, nejem testvérbátyja.
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Lacza Ferenc (1907), Ferenc és Zóni Franciska 37 éves nőtlen fi a, testvéröccsével, 
Vincével vonult be. A Süge Matyi apja mondta, hogy együtt estek orosz fogságba, együtt 
is szöktek meg, és bujkálva igyekeztek hazafelé, de Szabadkán elfogták, és egy táborban, 
hastífuszban halt meg. Ferenc az idősebb sógorom volt, feleségem fi vére.

Kuglicz Jánosné Halla Erzsébetet, olyan 30 év körüli háziasszonyt három apró gyermeke 
mellől hurcolták el a szerb fegyveresek. Kivégezték. Valószínűleg nyilas volt. A férje túlélte, 
mert csak jóval később érkezett haza a hadifogságból.

Király Imre 33 éves falverő, négy gyermek apja két testvérével együtt vonult be a hon-
védséghez dobszóra, közülük azonban csak a legidősebb, József, a nagynéném férje tért haza, 
a középső, István, egyesektől úgy tudjuk, elesett a fronton, mások szerint itthon végezték 
ki. Imrét, a legfi atalabbat meg fejvadászok fogták el.

Király István 42 éves napszámos, két gyermek apja, egyesek szerint a fronton, Leléd-
nél (szlovák nevén Helemba) esett el, mások szerint meg hazafelé elfogták, és itthon 
végezték ki.66

Vörös István (1904) szegény, 40 éves munkásember, három gyermek apja, 1944 őszén 
családostul beiratkozott a Nyilaskeresztes Pártba a beígért földosztás reményében, majd 
dobszóra bevonult a honvédséghez. A fordulat után őt nem találták meg, de 40 éves feleségét, 
19 éves fi át és 17 éves lányát a fehér karszalaggal jelölt kukoricatörő kényszermunkások közül 
halálba hurcolták. Csak a mintegy tíz év körüli kislányát találta életben, amikor hazatért a 
hadifogságból. Neki akkor már nem lett nagyobb baja a nyilassága miatt. Nem tudom, mi 
lett vele hazatérése után, nemsokára valahova eltűnt.

Zóki Ferenc 35 év körüli szobafestő, majd vendéglős, Tojzán (Csonka) Etel férje. Büsz-
ke, családtalan magyar ember volt. Őt a szerbek elhurcolták és kivégezték, feleségét pedig 
kitoloncolták Magyarországra, hogy elvehessék a kocsmájukat és a házukat. Az asszony 
később hazajött, itt férjhez ment, s pereskedett is kisajátított házáért, vagyonáért, de nem 
sikerült visszaperelnie.

Trenka Glavics Mihály, magyarosított nevén Tavaszi kivégzéséről is tudok. 28 éves nap-
számos volt, amikor elhurcolták. Egy kislány, a Rózsa apja. Lánya később a menyem lett.

Kivégezték a Hustyi Pisti haladottan terhes fi atal feleségét vagy élettársát, a húsz év 
körüli Kuglicz Ilonkát, továbbá egy másik rokonom, a Szép Maris férjét, Czvitkó Mihály 
sógort. Ő Turján rendőrfőnök volt, a turjai partizánok rajtaütéssel végeztek vele pár nappal 
az oroszok bejövetele előtt. A három Rajda testvért: Pétert, Jánost meg Sándort, nemzet-
őrségük miatt. A Briják Zúgó Gyula rendőrt meg az egyenruhájáért.

Ő szintén távolabbi sógorság volt. Tovább is sorolhatnám. Számos olyan szenttamásiról 
tudok, aki rémületében még be se várta a fordulatot, családostul elmenekült. Akadtak vi-
szont többen, akik maradtak, például az Eper vagy Tyúrom Tamás, akit úgy összevertek a 
gimnáziumban vagy a községházán, hogy félúton hazafelé temetősori házáig összerogyott 

 66 Feltételezhető, hogy két szenttamási Király István is áldozatul esett a háború végi események során. A Béke 
poraikra… című dokumentumkötet említ ilyen néven egy szenttamási személyt, aki Helemba helységnél elesett 
(Bús–Szabó 2001, 681.). Mészáros Sándor Holttá nyilvánítva című kötetében névsort közöl „egyes”, feltehetőleg 
kivégzett nemzetőrökről, amelyben szintén szerepel egy ilyen nevű személy (Mészáros 1995, 165.).
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szétroncsolt kéz- és lábujjai feletti fájdalmában, s hajnal lett, mire haza kúszott-mászott. 
Utána hosszú hónapokig nem mert kimenni az utcára, nehogy ismét összetalálkozzon a 
kínzóival. Még hátborzongatóbb volt a Rencsár Tamás bácsi esete. Ő valójában a másvilág-
ról tért vissza. Hozzákötözött halálba menő társai fölfogták előle a neki szánt lövéseket, és 
belökték a tömegsírba. Onnan mászott ki haldokló társai alól ingben-gatyában, és menekült 
haza az éj fedezékében, s bujkált padláson, kemencében, szalmakazalban. Ő élete végéig 
nem hagyta el a házát, még személyazonossági igazolványa sem volt egészen haláláig. De 
ütöttek-vertek és kínoztak, s utána kivégeztek asszonyokat is. Sokáig suttogó beszédtéma 

A háború utáni katonai közigazgatás első szenttamási székháza, az ősi Dunđerski-ház 
(ma bíróság). Befalazott alagsorbejárata mögött adaptáláskor néhány koporsót és több, 
szabálytalanul egymáson halomban fekvő emberi csontvázat találtak az építőmunkások. 

A belügyi szervek utasítására történt gyors betömés és befalaztatás alapján feltételezhető, 
hogy 1944 őszén elevenen falazott be itt a családi sírboltba áldozatokat az új hatalom 

(Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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volt a Major nyomdász Adéljának, a Bóha Julcsának, Zajgó Borának, Kálmán Magdának 
és másoknak a halálra kínzása, megcsonkítása, kivégzése is.

Guzsella mester, Csizmár Pisti meg Gál István kőművesek velem dolgoztak a háború 
után évekig egy vállalatnál. Beszélgetéseink során néhány elejtett szavukból megérthettem: 
őket mint temetősoriakat szinte ügyeletesként tartották számon a partizán fegyveresek, 
egy-egy sortűz után hajtották őket betemetni azokat a kisebb gödrökbe lőtt áldozatokat, 
akikkel előbb a nagyobb tömegsírt betemettették, azzal, hogy tartsák a szájukat, mert ők 
is könnyen odakerülhetnek.”67

 67 A tanú mintegy félszáz ártatlan áldozatnak a nevével, adataival és sorsa leírásával járult hozzá azonosításukhoz. 
Ezek az adatok tanúnk azonosítószámával mind beépültek az e kötet zárórészében mellékelt áldozatnévsorok 
megfelelőjébe.
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SZÉPNÉ SIMONYIK ILONA

(SZENTTAMÁS, 1911 – MAGYARKANIZSA, 1995)

„1941 áprilisában, nagyhéten suttogta már a nép, hogy »nemsokára jönnek a magyarok«. 
Húsvétra jöttek is. Kézen fogva akkor hatéves kislányomat én is az asszonyok után eredtem a 
vásártéren át a főutcára. Akkorra már haladt a honvédmenet tömött sorokban a központ felé. 
A gyalogjárdákon, mind a két oldalon szenttamási magyarok, főleg asszonyok, örömujjongva 
fogadták őket. Többen a menetoszlopot a járdán követve haladtunk szintén a központ felé. 
A Manojlović és a Mrđanov saroknál voltunk éppen, amikor a házak padlásáról mindkét 
oldalról és a templomtoronyból is lőni kezdtek a csetnikek a honvéd menetoszlopra. A 
katonák gyorsan fedezékbe, majd támadásba mentek át, de az első meglepetéssortűz már 
megtette a hatását. Két nemzetőrt, a Blazsanyik Géza 55-60 éves édesapját és társát, Hustyi 
Pétert láttam ott az út mellett leterítve, és egy magyar honvédet is. Később megtudtam, 
hogy még vagy három honvéd esett el az orvtámadásban, de a Hustyi az életben maradt. 
Volt sebesült is mind a honvédek, mind pedig a bámészkodók között. A nagy zűr és sival-
kodás közepette látva, hogy kislányom nem sérült, kézen ragadva őt a legrövidebb úton, 
lélekszakadva menekültünk haza.

A férjem és a testvéröcsém is iparengedélyt váltottak ki a magyar időben, és iparosként 
dolgoztak a SAS-behívók átvételéig, majd be is vonultak a honvédséghez. Ez volt a szeren-
cséjük, mert mindkettőjüket, de főleg az öcsémet keresték halálra többször is nyilassága 
miatt. Nem is mert hazajönni Magyarországról, csak Óbecsére, a szüleinkhez egy-egy napra 
szökve, ide, Szenttamásra soha. Apámnak voltak kapcsolatai, s ezeken keresztül az öcsém 
családját is átvitték Bácsalmásra kocsival, lovakkal és tehénnel utánuk. Indulótőkének. A 
férjem is ott bujkált a bácsalmási szőlőkben az át-átcsapó, ott is razziázó partizánok elől, de 
amikor értesült a magyarirtás és a terror alábbhagyásáról, úgy döntött, hazajön. Jól tette, 
akkor már nem kereste senki.

A korábbi időben, a német és a magyar csapatok kivonulását követően zűr volt nálunk 
is. Az oroszok bejövetelekor elhagytam a két gyerekkel a becsei főút melletti házunkat, és 
özvegy anyósomnál húztuk meg magunkat a Tuk végében. Néhány nap múlva hazabátor-
kodtam körülnézni. Volt is mit látnom. Valami orosz tisztikar telepedett le a házunkban, és 
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nagyon megörültek, hogy hazamentem, mert én főzök majd nekik jó ételt. Vonakodásomra, 
hogy nincs miből ennyi emberre, és hogy a gyerekeim se nincsenek itthon, megnyugtatott 
a vezetőjük, hogy ne féljek, lesz itt miből főzni, és a gyerekeket is hazahozzák, menjünk 
csak el értük.

A fi am 13, a lányom 9 éves volt akkor. Mire hazavittek bennünket, egész rakás lelőtt 
baromfi  volt már a gangban, és erősen sürgölődtek néhányan egy disznó boncolásával, és 
még kettőt hajtottak be az ólba, amely üres volt akkor. Hoztak egész kanna zsírt, zsák cukrot, 
szalonnát és sok-sok mást is. Ital is volt, amit csak a szomszédoktól összeharácsolhattak. 
De más helyektől eltérően fegyelmezett tisztek voltak nálunk, így kilengések nem történ-
tek. Igaz, előfordult, hogy itt-ott sáros csizmával feküdt be egyik-másik a vetett ágyba. A 
sok munkán, főzésen, mosáson, takarításon túl annál nagyobb bajunk nem esett, hogy jól 
megtetvesedtünk. Hosszú időbe tellett, mire megszabadultunk a férgektől.

Amíg az orosz tisztek nálunk laktak, a helybeli razziázók békén hagytak minket. Azután 
kezdődött a kálváriánk, ahogy azok továbbvonultak a fronttal. A magyarok harc nélkül 
adták fel a várost, hogy a civil lakosságot ne tegyék ki veszélynek, nem így a németek a csa-
torna déli oldalán. Néhány szomszédos házat még el is találtak a visszalőtt német gránátok. 
Az oroszok átvonulása után viszont elszabadult a pokol. Egy-két érettebb férfi  kíséretében 
taknyos fi atal szerb kölykök puskákkal a hátukon, nagy, vörös posztóból kivágott csillagok-
kal a sapkájukon minden éjjel – néha egy éjjel több csoport is – razziázott, randalírozott a 
védtelen, megfélemlített magyarok házainál. A mi házunkon is rajtaütött egy ilyen csürhe 
a Lepi Lazo vezetésével. Akkor még nem, később tudtam meg, Lazar Medurić volt az igazi 
neve, a Lepi (a Szép), a közismertebb ragadványnév volt. Fegyverkeresés ürügyén törtek 
ránk, és miután a két gyerekkel a falhoz állítottak, feltúrták az egész házat. Kiforgatták a 
szekrény- és asztalfi ókokat, felemelgették az asztal- és polcterítéket, minden zugot átvizs-
gáltak. Egyik 17 év körüli lány, Lenka Cvetnarov – később úgy jó 15 év után a bíróságon 
felismertem, ott dolgozott – felemelte a 14 éves fi am bőrtáskáját, amit az apja hozott neki 
Pestről, kirázta a tartalmát, a magyar tankönyveket és irkákat és a töltőtollat. A tollat felvette 
és a táskával együtt elvitte. Kevés pénzünket is elvitték.

A razziázás és a gyilkosságok zömének végén még egyszer ránk törtek. Kora este, lám-
pagyújtás idején, egyszer csak minden utcai ablakon bedobott téglák törték be az üveget, 
be is lőttek a plafonba, és kiabáltak szerbül, hogy meneküljünk, mert ránk gyújtják a házat. 
Ennek nyomatékosítására kívülről meggyújtották a függönyöket, és így ők láttak minket, 
mi meg őket nem, s minket céloztak meg tégláikkal. Rémülten, gyerekeimet magam előtt 
tolva kimenekültünk a házból, és a kertkerítésen át a szomszédban bújtunk meg. Másnap 
reggel a szomszéddal mentünk át megnézni, mi történt otthon, hát volt is mit látni. A két 
tele szekrény ruha, az ágynemű, az éléskamrából a sonka, szalonna, liszt, mind-mind el lett 
lopva, csak az üres ház maradt. Úgy kaptunk a szomszédoktól, rokonoktól egyet-mást, hogy 
ne haljunk éhen, legyen váltás ruhánk és legyen miben aludnunk.”
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SZ. MÁRTON

(SZENTTAMÁS, 1924 – SZENTTAMÁSI TANYAVILÁG, 2000)

„1944. november 16-án fegyveres partizánok szedtek össze minket, környékbeli tanyavilági, 
a honvédséghez még be nem rukkoltatott fi atalokat korosztályra való tekintet nélkül, ha 
szemrevétel útján, testileg fegyverforgatásra eléggé fejlettnek találták az elfogott legényt. 
A rengeteg erőszakkal összeterelt fi atalt aztán Topolyára, a városháza udvarába hajtották, 
és kioktatták, csak úgy bizonyíthatjuk, hogy nem vagyunk fasiszták, ha önként fegyvert 
fogunk, és megyünk a frontra a fasiszta németek és magyarok – közöttük berukkolt apáink, 
testvéreink – ellen.

A sok-sok megrémült gyerek – akadt közöttünk több 16-17 éves is – persze, hogy nem 
tolakodtunk a puskákért és a frontra. Nagyon kevés volt, aki tényleg önként lépett ki a 
sorból, hogy a frontra akar menni. A sok huzavona után egy partizán az udvar közepén 
végiglépdelve a tömeget kettéosztotta, és azt mondta: „Ez a fele Petőfi  brigád, emez meg a 
munkásszázad lesz!” Én a munkásszázad felén álltam.

Ezután november 19-én Kishegyesre hajtottak bennünket gyalog, majd Szeghegy és 
Bácsfeketehegy után Verbászra. Másnap innen Kucorán68 [Kucura] át Torzsára [Savino 
Selo]. Reggel 8-kor indítottak el bennünket, és este 6-ra értünk oda. Ez egy körülbelül 
négyezer lelket számláló, túlnyomó többségében német, mintegy tízszázaléknyi szlovák és 
ukrán lakosságból álló község volt. A németek már össze voltak szedve onnan, és el lettek 
terelve a szeghegyi lágerbe. Tele volt partizánokkal.

Másnap reggel azt a munkát kaptuk, hogy szedjük össze a faluban szerteszét kószáló 
vagy még istállókban és ólakban található jószágot, és a még valamelyik zugban megbúvó 
embereket is, élőket vagy holtakat egyaránt. Másnap egy hegyesi fi úval el lettünk küldve 
tűzifát keresni a konyhára. Egyik üres házban felmentünk a padlásra is, mert valami pok-
rócféleség után is kutattunk takarónak, mivel éjjel már nagyon fáztunk. Ott a padláson 
valami ruhafélét találtunk a kötélen lógni, s közöttük a horogfán ott lógott egy idős néni 
is már megfeketedve a fagytól. Jelentettük a parancsnoknak, hogy találtunk egy halottat. 
Másnap egy másik háznál még élő, ágyban fekvő, de már haldokló öregasszonyt találtunk. 
Többször is elnyöszörögte: »giesst Wasser!« [önts vizet!], meg a »bitte« [kérlek] szavakat, 
mire megértettük, vizet kér. Az ágya melletti széken állt egy kancsó, de bele volt fagyva a 
víz. Ezért nem tudott vizet önteni magának. A partizánok aztán parasztkocsira tették, és 
elvitték valahova.

Több helyen találtunk jászolhoz kötött, éhen összerogyott vagy már el is pusztult jószá-
got. Szedették össze, és nagy magtárhelyiségbe hordatták velünk azt a használható holmit, 
amit német gazdáik elhurcolása után a szomszédos falvak szerb lakossága a jószágok javával 
együtt szét nem lopott. Mert ilyen karavánokkal is találkoztunk. Bútorral, ágyneművel, 
szerszámmal és egyebekkel megrakott szekerek egész sora utánuk kötött lovakkal, szarvas-

 68 Kucora összlakossága valamivel több mint négyezer volt, kétharmada ukrán, a maradék kb. egyharmada német és 
némi magyar. Történetét – a negyvennégyes népirtás eseményeivel együtt – Lányi Irén dolgozta fel (Lányi 1999).
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marhákkal vonult ki a faluból a szomszédos szerb falvak irányába. A ház borospincéjében 
hiába ütöttek csapra egy hordót a partizánok, nem folyt belőle a bor. Gyanút fogtak, és 
szétszedették velünk. Tele volt rakva végruhával, meg néhány szépen megmunkált faládikó 
is volt benne. Munka közben állandó fegyveres őrség kísérgetett bennünket, mindig ket-
tesével. A faládikókat őreink magukhoz vették és elvitték, nekünk meg megparancsolták, 
hogy a ruhagöngyölegeket hordjuk be a raktárba.

Kegyetlen, kemény munkát követeltek meg tőlünk virradattól sötétedésig éhesen, 
összefagyottan. S ha e körülményekre panaszkodni mertünk, szemünkbe nevetve lépten-
nyomon hangoztatták: »Aki nem akar fegyverrel küzdeni a fasiszták ellen, az végezze a 
piszkos munkát éhen.« S azzal is fenyegetőztek, ha ezzel a munkával végzünk, a frontvonalra 
visznek bennünket lövészárkokat ásni. Ilyen borzalmas körülmények közepette és a kilátás-
talan jövő hallatán sorstársaim vagy az egyik, vagy a másik végletben kezdtek gondolkodni. 
Vagy megszökni, vagy a frontra menni, de innen el, minél messzebbre. Sokan a csapatból 
jelentkeztek a frontra. Azok kaptak is 1-2 nap pihenőt, jobb kosztot, s utána már vitték is 
őket. Nekem nagyon elegem lett az eff ajta lelkesítésből, s úgy határoztam, nem vagyok még 
túl messze hazulról, megszököm.

Csoportom néhány tagjával összeszövetkezve úgy döntöttünk, megszökünk, mert 
egy-egy ilyen megalázó fegyverbe hívás után még kíméletlenebbül hajtottak bennünket, 
fegyvertől idegenkedőket éjjel-nappal, szinte megállás nélkül. Zsákoltattak velünk búzát a 
magtárból, lisztet a malomból katonai teherautókra, és vitték az oroszoknak. Még a ken-
derkóc bálákat is elhordták a kendergyárakból. Két kutasi barátommal, Kádas Istvánnal 
és Czérna Károllyal meg is szöktünk. Bujdosva, éjjelenként haladva, nappal szárkúpokba 
bújva, két éjszaka után, karácsony estére haza is érkeztünk. Árpaaratásig aztán otthon a 
család bújtatott bennünket. Úgy látszott, elmúlt már a veszély.

Az árpát arattuk éppen a feleségemmel, amikor odaért egy kocsi két fegyveres partizánnal 
és az én megkötözött Czérna Károly barátommal. Tuszkoltak is fel melléje a kocsira, de 
a feleségem könyörgésére mégis megengedték, hogy bemenjek a tanyára megmosakodni, 
felsőt venni az ingre, gatyára és valami útravaló élelmet egy tarisznyába. Ezután azonban 
gyorsan fölültettek a Károly mellé, és mentünk a Kádasért. Valahogy mégiscsak kitudódott, 
hogy mi hárman együtt léptünk le. Engem nem kötöztek meg, de a Kádas nyakaskodva 
ellenkezett, mire őt is megkötözték.

Azt mondták, Szeghegyre visznek bennünket kihallgatásra, hogy igazoljuk, miért is 
vagyunk mi itthon. Szeghegyen egy ideiglenes zárkául szolgáló nagy istállóba zártak bennün-
ket fegyveres őrrel az ajtó előtt, és csak hébe-hóba kaptunk valamit enni. Se nem bántottak, 
se nem hallgattak ki bennünket. Néhány nappal később fölvittek bennünket Szabadkára, 
s ott megint bezártak. Három napig voltunk ott, s közben nagyon féltem, hiszen tudtam 
azt, és mondogatták is, hogy valamiféle katonaszökevény vagyok. Senki nem lett itt sem 
kihallgatva közülünk, s azt se mondták, mi lesz velünk. Csak ott voltunk. Harmadik nap 
este, úgy 9 órakor engem kihívott egy partizán, kezembe nyomott egy elég súlyos, ládaszerű 
koff ert, és rám parancsolt, hogy menjek vele, és azt vigyem.
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A Sárgaházba mentünk. Ott egy hosszú folyosón letétette velem a ládát, és ráültetett. Ő 
meg bement egy közeli irodába. Kamasz, fegyveres szerb kölykök jártak fel s alá a folyosón, 
fricskázták nagyokat röhögve a fejemet, én meg el nem tudtam képzelni, mire megy ki ez 
a játék. Amikor aztán beszólítottak oda, ahova a fegyveres kísérőm előbb már bement, egy 
komoly, idősebb ember ült az íróasztalnál, és szigorúan rám kérdezett: »Maga katonaszö-
kevény?« »Nem vagyok én! – válaszoltam – Az árpaföldről, aratásból szedtek fel, máig 
sem mondta meg senki, hogy miért.« Nem akartam tudni sem arról, hogy én el lettem 
volna már víve, és onnan megszöktem, sem arról, hogy utána jó fél évet bujkáltam. »Miért 
volt otthon? Miért nem vonult be a többivel?« – faggatott tovább. Nem akartam tudni 
semmiről. Azt mondtam, engem eddig nem keresett, nem is hívott senki. Nagy szerencsém 
volt, hogy az árpaföldön engem fölszedő két partizán is csak azt jegyezte föl rólam, hogy 
elfogásomkor éppen árpát arattam. Nézegette, forgatta az ember a papírjaimat, majd ezt 
mondta: »Ez idáig mind stimmel, mától viszont katona vagy!«

Közben sok embert láttam megbilincselve, összeszíjazottan, s nagyon be voltam gyullad-
va, hogy én is közéjük kerülök. Ezután visszaküldtek oda, ahonnan jöttünk, de már kíséret 
nélkül. Az őr be is engedett, s bezárta mögöttem az ajtót. Tizenhárman voltunk ott, abban 
a cellafélében 12-13 napig, amikor egy éjszaka belöktek egy részeg oroszt közénk. Amikor 
kijózanodott, kérdezte, hol van. Mondtuk neki, hogy a börtönben. Megkérdezte, miért 
vagyunk mi bezárva, de mivel senki sem tudott neki erre válaszolni, erre az orosz begurult, 
és elkezdte rugdosni a cellaajtót, levetette köpenyét, amely alatt rangos tiszti egyenruha volt 
rajta, pisztollyal az oldalán, amit el sem vettek tőle, amikor belökték közénk.

Fegyverét előrántva ránk parancsolt, hagyjuk el a cellánkat, őreinket pedig a felettese-
ikhez hajtotta, akiket aztán felelősségre vont, miért tart bennünket fogva. Amikor azok 
nem adtak neki kielégítő választ, megfenyegette őket, hogy azonnal engedjenek minket 
szabadon, mert ha még egyszer itt talál bennünket, megjárják.

Az orosz tiszt távozása után minket nyomban kikísértek a kishomoki iskolába. Ott 
minden alj és takaró nélkül a padlón feküdtünk, és egyetlen éjjel tele lettünk tetűvel meg 
poloskával, előttünk ugyanis orosz katonák voltak oda beszállásolva, jó fél évvel korábban. 
Kishomokról Újvidékre vittek bennünket. A Czérna Károly ott már nagyon rosszul volt. 
A több mint féléves tortúra és bujdosás teljesen levette lábáról. Halálos végű tüdőbajával 
bevitték a kórházba. Minket meg helyszűke miatt újra marhavagonokba raktak, és vissza-
küldtek Verbászra.

Verbászról aztán Kádassal és egy Bodza nevű kishegyesivel ismét megszöktem. Ezután 
még egy jó hónapot bujkáltam a szüleim által bérelt sváb tanyán, a legkülönfélébb helyeken, 
a padlástól a disznóólon át a kukoricaföld ciroksorának tövéig.69 Végül is belefáradva az 
örökös rettegésbe, bujkálásba, elmentem Verbászra a Tessényi orvoshoz, tőle aztán kaptam 
egy olyan orvosi papírt, mely szerint alkalmatlan vagyok katonának. Ezt később a katona-
orvosok is elfogadták.

 69 Abban az időben a kisbirtokosok a kukoricaföldjeiken, általában a mezsgyeszélen söprűcirkot ültettek igen sűrűre, 
aminek szárát töréskor a kukoricakévék bekötésénél kötél gyanánt használhatták. E sűrű növényzet tövében igen 
jól el lehetett rejtőzködni.
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Az öcsém 17 éves volt, őt és Gyurián Andrást, a vele egyidős barátját már nem a mun-
kásszázadba, hanem egyenesen a frontra vitték. Gyurián a Ferdinár-tanya kocsisának volt 
a fi a, gyengébb testalkatú fi ú, akinek az egészsége nagyon megromlott. Eszék alatt szöktek 
meg, és ki tudja, milyen módon, de főként gyalog jutottak haza, utána meg disznóól alá 
ásott bunkerban vészelték át a telet. Nem csoda, hogy tüdőgyulladást kapott, és ebbe már 
kitavaszodás előtt belehalt.

Első szökésem után, amikor hazaértem, csak az öcsémet találtam otthon. Sírva mondta 
el, hogy apánkat kocsival, lovakkal elhajtották a partizánok, s hogy néhány nap múlva csak 
a fogat jött haza lehajtva, kocsis nélkül, egyedül. S azt hallották, hogy apámat már az első 
nap leszedték a kocsiról, és partizánfi atalok zavarászták le-föl a fogatot Mileševóban. És 
hogy anyánk már a keresésére indult egy 2 literes kis kanna tejjel.

Apám tizenheted-magával volt ott, Mileševón befogva, egy istállófélébe zárva, mindany-
nyian innen, Kutaspusztáról70 valók. Anyánk késő éjszaka ért haza azzal, hogy őt is csúnyán 
megverték, csupa seb volt a teste. Erre azonnal elindultam a szeghegyi határba apósomékhoz, 
hogy elhozzam ott lévő feleségemet anyám ápolására. Hajnal felé érkeztünk vissza. Akkorra 
már édesapánk is otthon volt. Elengedték, de úgy összetörve, hogy valószínűleg azt gon-
dolták, úgyse jut messzire, összeesik valahol az úton a vérveszteségtől és a kimerültségtől a 
hideg november végi éjszakában. Apám is tudta ezt, ezért négykézláb, térden és könyéken, 
sárban, a földeken keresztül mászott el olyan másfél kilométert a faluhoz legközelebbi 
magyar, Placek Balázs bácsi által tartott tanyára.

A Balázs bácsi két lánya jött el szólni anyámnak, hogy menjünk, mert az apám borzal-
mas állapotban, vérbe fagyva mászott be hozzájuk, s idősebb nővérük meg az anyjuk most 
takarítgatják és kötözik be a sebeit. Balázs bácsit és fi át, Pétert, szintén apámmal együtt 
tartották fogva, s úgy összetörték, hogy belehalt sérüléseibe, Pétert meg többé soha nem 
látta senki.

A szomszéd tanyáról, Bíró Miklós bácsitól kérte el az öcsém az egy lovat, ami pofadaga-
nata miatt nem kellett a „felszabadítóknak”, s azzal hozta haza Placekéktól apámat, mivel 
a mi hazaszökött fogatunkat ismét elhajtották a partizánok, most már végleg. A Bíró bácsi 
fogatával vittük be másnap éjjel apámat Kishegyesre, az orvoshoz. Dr. Márton Sándor 
jó ismerőse volt az apámnak, és alapos kezelés alá vette őt is meg anyámat is egyaránt. 
Megtisztította szennyeződött és kivágta behegedt, de gennyesedő sérüléseiket, egyszóval 
elsősegélyben részesítette őket.

Főleg anyámon, a hátán, derekán és a farán voltak behegedt, kivagdosni és fertőtleníteni 
való sérülések. Apámnak viszont maradandó károsodással járó, súlyos, hosszas kezelést 
igénylő sérülései voltak. Szétroncsolt kéz- és lábujjait kellett eltávolítani, nyitott sebeket 
bevarrni, ínszakadásokat helyrehozni. Több oldalbordája is törött volt, bajusza kitépve, 

 70 Kutaspuszta = az első világháború végéig tanyavilág a szenttamási határban. Ma ott van Brazília, és az első világ-
háború utáni önkéntes szerb harcosok idetelepítésével létesített Mileševo falu, valamint a második világháború 
utáni szövetkezesítéssel a tanyavilágból létrejött Drea. Kutaspuszta arról nevezetes, hogy egy magyar birtokos 
kúriáján itt tartották meg 1921-ben az első titkos megbeszélést, amelynek célja a Magyar Párt megalapítása volt. A 
visszacsatolás tartama alatt Istenföldjének nevezték.
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szemürege szétnyílva és szemgolyója kimozdulva a szemöldökét ért, puskaaggyal rámért 
ütéstől. Meg voltunk győződve, hogy nem éli túl. Nem mertük súlyosan sérült szüleinket 
ezután hazavinni, hanem a Szeghegy határában, Kishegyeshez legközelebbi tanyán lakó 
legidősebb nőtestvérünknél hagytuk, ahova az orvost is könnyebben kihívhatták hozzájuk. 
Végül is, igaz, súlyos rokkantként, de túlélte apám a borzalmakat. 20 ujjából mindössze öt 
maradt meg, egy a lábán és négy a két kezén. 55 éves volt akkor, 7 gyermek apja. Élni aka-
rása, ereje volt még talpra állni, s teljesen munkaképtelenül, családja segítségére szorulva élt 
még néhány esztendőt. Anyám végül is felépült, csak az egész testén éktelenkedő forradások 
emlékeztették élete végéig az átélt borzalmakra.

Szinte mindmáig megmagyarázhatatlan, hogy a családunkkal miért is tették ezt. Mindig 
mindenkin, magyaron, szerben, németen segítettek a szüleim, ha segíthettek. Senki em-
berfi ának nem vétettek, de még csak valamilyen magyar állami, közigazgatási szerepük sem 
volt, s nem voltak tagjai egyetlen magyar pártnak sem. Fegyverkeresés indokával házkutatást 
tartottak nálunk azután, hogy engem és az öcsémet december 16-án elvittek Topolyára. 
Ami szemet szúrt nekik, az én leventesapkám és segéd-leventeoktatói jelvényeim voltak. 
Ezek miatt már otthon elkezdték apámat verni. Pedig én akkor már tagja voltam valami-
lyen antifasiszta katonai szervezetnek. Hát nekünk, magyaroknak, de főleg a családomnak 

A szenttamási magyar templommal átellenben levő, háború után államosított 
egykori Kuszli-üzlet (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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ez örökös gyászunk marad. Összeverve, emberi méltóságukban porig alázva, anyagilag is 
tisztára tönkretették a családot. Tizenhét darab marhát, három lovat, kocsit, szerszámokat, 
mezőgazdasági eszközöket, kukoricát, búzát, két subát, disznókat, de még az aprójószágot 
is elhajtották a tanyáról.

Egyik alkalommal, első hazaszökésem után, felmentem éppen a padlásra, amikor a kutyák 
elkezdtek valakit nagyon fogni. Lenéztem a megemelt cserép alól, s látom, a Đumić Luka 
lépked be a tanyaudvarra nyakában egy géppisztollyal. Rettenetesen megijedtem, mert ő 
volt, egy Debeljački Julka nevű hölggyel Mileševo környékén a főhóhér, s oly közel volt már 
a bejárathoz, hogy nem menekülhettem le az ól alatti üregbe anélkül, hogy meg ne látott 
volna. Elszántam magam, ha feljön a padlásra, még a padlásajtóban agyonütöm a kezem 
ügyében lévő nagykalapáccsal, mert ha felfedez, nemcsak a saját, hanem a családom életét 
is kockára teszem. Ettől aztán még jobban megijedtem, hiszen életem során még disznót 
sem öltem, nemhogy embert. Hála istennek, nem jött be az épületbe. Megállt a kútnál, ivott 
vizet és kicsit csipkelődve udvarolgatott a nővéremnek, azután távozott.

Siralmas egy helyzetben volt akkor a tanyavilági magyarság, és senki nem tehetett semmit 
a fékevesztett garázdálkodók megfékezésére. A nagyistállót rendezték be, becsukdosták és 
szalmával töltötték fel ezek a mileševói szerbek, és az iskola is így volt berendezve nekik 
vad orgiáik lebonyolítására. Élelmet töméntelen mennyiségben és hordószámra borokat 
hordtak oda, és züllöttek. Tizenvalahány kutasi magyar lányt és menyecskét is összeszedtek a 
mileševói szerbek a partizánok és az oroszok számára fajtalankodásra és orgiákra kényszerít-
ve, meg is erőszakolták őket. Másnap reggel aztán megtépázottan hazaengedték őket. Maguk 
az orgiázók pedig részegen, 5-6 személyes csoportokban hazafelé mindig útjukba ejtették 
Kutast, Brazíliát, Gunarast és a környékbeli tanyavilágot. Állandóan itt ette a fene őket, és 
tovább gonoszkodtak a kezük ügyébe akadt fi atal magyar lányokkal, menyecskékkel.

Még 1945-ben is randalíroztak a visszatelepült mileševói szerbek a környékbeli tanyavi-
lágban és említett központjaikban. Egyik este lóháton, a földeken keresztül vágtatva jöttek 
a tanyánk felé. Fiatal feleségem egy rögtönzött góré aljába, egyik leányhúga a vetőgépbe, a 
másik meg egy fogas oldalozót magára borítva bújt el. Berontottak, ittasan ordítozva szét-
néztek a lakásban és az istállóban, el akarták vinni magukkal a még megmaradt egyetlen 
lovunkat, de az annyira megvadult az ordibáló duhajok láttán, hogy senkit sem engedett 
közel magához. Így megvédte saját magát. Nem vitték el.”71

 71 A tanú kérte, tekintettel környezetére és családja nyugalmára, az általa közölt adatokat ne teljes nevével közöljük. 
A közöltek az ő azonosítószámával megjelölve beépültek az e kötet befejező részéhez mellékelt áldozatnévsorok 
valamelyikébe.
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SZ.-NÉ CS. ERZSÉBET

(SZENTTAMÁS, 1925)

„Amikor 1941-ben Mileševo felől vonultak be a magyarok, 16 éves voltam. Mi hárman, 
lányok, mentünk a honvédek elé. Egyiken piros, másikon fehér, rajtam zöld ruha volt. 
Nemzeti színekbe öltözve, nagy örömmel vártuk őket. A tanyaközpontba érkezve letele-
pedtek, ettek, volt zene, táncoltunk velük. Várták a huszárokat, de azok csak nem érkeztek 
utánuk. Problémájuk akadt a mileševói szerb csetnik telepesekkel. Azok ugyanis rájuk 
lőttek a padlásokról.

Később mégiscsak megérkeztek a huszárok is. Elöl két ló közé kikötve Spasoja bácsival. 
Az ő házából lövöldöztek a huszárokra. Így, kikötve vitték aztán be Szenttamásra. Hogy 
ott mi lett vele, nem tudom, de végül is hazakerült az öreg, nem végezték ki. Veselinov 
Spasoja volt a teljes neve. Utána még két mileševói szerbet vezettek lovak közé kötve, Popov 
Milivojt és Krkobabićot, akinek a másik nevét nem tudom. Ez utóbbiak házaiból is lőttek 
a honvédekre, amikor elfogták őket.

Kutaspusztán a huszárok már ütlegelni is akarták a három foglyot, de Budai Miska, 
aki nemzetőr volt, szólt az érdekükben, s Popovért még garanciát is vállalt, nem engedte 
elvezetni Szenttamásra. Bezzeg aztán 1944 őszén ez a Popov Milivoj még a kisujját sem 
mozdította Budai Mihályért, amikor azt a partizánok úgy összeverték, hogy egy jó fél évnek 
utána bele is halt a verésbe. Sőt három testvérével (Gavro, Savo és Milan) a tanyájukon volt 
az egyik magyarellenes fészek (bázis), ahonnan rajtaütésszerű orvtámadásokat intéztek 
járőrök ellen.

Férjemmel 1944 augusztusában keltünk egybe. Ő 20, én 19 éves voltam. Azon az őszön 
kellett volna berukkolnia a honvédséghez, amikor bejöttek az oroszok. Alig egy hónappal 
később fegyveres partizánok összefogdosták a magyar fi atalokat, őt is, és behajtották Topo-
lyára, onnan meg Torzsára (Savino Selo) vitték, a 44. munkásszázadba, mivel nem vállalták 
a fegyveres harcot a Petőfi  brigádban. Ez olyan titóista rohammunka-szolgálatos brigád 
volt, amely a partizánok számára sorra rabolta ki a gazdátlanná tett német házakat. Már 
amit a szomszédos falvak szerb lakói előbb szét nem loptak. Sok-sok ilyen munkaszolgála-
tos volt, akik a falut járva nemcsak éhező és döglött jószágot, de fölakasztott és haldokló 
német öregasszonyokat is találtak. A helybeli német lakosságot a fegyveres partizánok már 
korábban gyűjtőtáborokba toloncolták, így lett az üres falu a szomszédos települések szerb 
lakóinak könnyű prédája.

Szeghegyen is volt egy ilyen német gyűjtőtábor. A munkaképes embereket, asszonyokat 
és fi atalokat fegyveresek hajtották lóhátról naponta dolgozni a határba, betakarítani a még 
kinn levő gabonát. Az ismerős Váhl Fülöp bácsi is köztük volt, s amikor az apám által bérelt 
tanyánál dolgoztatták őket, panaszkodtak, hogy minden áldott nap csak sovány rántott 
levest kapnak. Kis batyuba kötött ennivalót loptunk ki neki, nehogy őrei meglássák, és 
elvegyék tőle, sőt meg is verjék büntetésül.

Férjem Topolyára hurcolása után pár nappal, egy hideg november derekai napon két 
mileševói fegyveres partizánkölyök elhajtotta apósomat is két lovával és kocsijával. Apósom 
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55 éves volt akkor, 1889-beli. Harmadnap a habosra lehajtott lovak nyilván megszöktek, és 
hazahúzták a kocsit apósom nélkül. Néhány nap után hallottuk meg, hogy Đumić Luka meg 
egy szenttamási szerb nő, azt hiszem, Jelka vagy Julka, lecibálták apósomat a kocsiról, azt meg 
valamilyen mileševói szerb kölykök zavarászták le-föl. Apósomat két teljes hétig tartották 
fogva, s naponként többször is megverték. Amikor kétheti »kezelés« után kilökték, hogy 
szabad, nem tudott lábra állni. Térden és könyökén mászva jutott el a kétdűlőnyire levő 
Placek-tanyára. Nem lehetett ráismerni, csak a ruháiról. Placzek Balázs bácsinak három fi atal 
lánya volt, olyan 20-25 évesek. Ők szóltak át anyósoméknak, mennének el kocsival érte, 
mert nem bír hazamenni. Mire a családja odaért, a Placzek lányok úgy-ahogy lemosták és 
be is kötözték a sebeit. Talpairól, tenyeréről leverték a bőrt, ujjait kezén-lábán szétroncsol-
ták, bordáit rugdosással eltörték, bajuszát kitépték, szemöldökcsontját puskaaggyal úgy 
eltörték, hogy a szeme félig kifordult, s többé nem is látott rá rendesen. Szörnyű volt még 
látni is, hát még ápolni. Kishegyesre vitték be kocsiderékban, s a Márton doktor szedte le 
a szétzúzott húst a talpáról, tenyeréről és vagdosta le szétroncsolt ujjait. Csak egy maradt 
meg a bal lábán és három a két kezén. Szegény doktor úr, még ő is félt gyógyítani az ilyen 
áldozatokat. De vállalta. Semmilyen lábbelit, csak egy puhább gumibocskort meg posztó 
szobacipőt, rongypapucsot tudott a lábára húzni, míg valahogy talpra állt. Soha többé nem 
heverte ki sérüléseit.

Anyósomat is rettenetesen megverték. Amikor megtudta, hova zárták be a férjét 
Mileševón, egy kandliban72 tejet akart bevinni apósomnak, meg hát érdeklődni akart, hogy 
hova lett a férje, miért csak a lovak tértek haza a kocsival. Behívták egy másik helyiségbe, 
adja át a tejet, és beszélhet is a férjével. Benn az ajtón belül két markos fi atal férfi  megragadta 
két kezénél és vállánál, arccal lefelé egy asztalra feszítve lefogták, ruháit hátáról és faráról 
letépték, beáztatott kötéllel verték lemeztelenített hátát és farát. A két ütlegelő egyike 
Đumić vagy Đurić Luka mileševói szerb telepes, a másik meg Jelka vagy Julka, azt hiszem, 
Debeljačkit mondott. Ez a kettő volt közöttük a legvérengzőbb. Az asszony szenttamási volt, 
s többedmagával járt onnan Kutasra, Mileševóra, Brazíliába meg a környező tanyavilágba. 
Anyósom olyan csúnya dagadt hurkákat és zúzódásokat kapott lemeztelenített testrészein, 
hogy több mint egy év kellett, hogy rendbe jöjjön. Csak azért, mert érdeklődni bátorko-
dott elhurcolt férje sorsáról. A kishegyesi orvos vette őt is kezelésbe, mint apósomat. Az 
elfertőződött, véraláfutásos daganatokat felvágta, az elfeketedett, gennyes részeket kivágta 
és fertőtlenítette. Lehet, hogy mással is verték, de ő csak a vödörbe áztatott kötelekre em-
lékezett. Néhányszor eszméletét is vesztette. Ilyenkor jéghideg vízzel leöntve ébresztették, 
és folytatták a verést. Végül is, úgy összeverve, csuromvizesen, ruháit a nyalábjába nyomva 
kilökték a sötét, hideg novemberi éjszakába. Ő is a körülbelül kétdűlőnyire levő Placek-
tanyára vonszolta el magát, mint később az apósom, őt azonban a Placek bácsi két lánya 
nyomban hazavitte. Orvosi kezelése után még sokáig nem tudott egyáltalán ülni meg a 
hátán feküdni.

Az után, hogy a férjemet elvitték a Petőfi  brigád topolyai toborzóhelyére, minket, asz-
szonyokat, lányokat és munkára fogható tizenéves gyerekeket összeszedtek és kihajtottak 

 72 Kandli (német: kandel) ’kanna’.
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ide, a Manojlović-tanyára kukoricát törni. Úgy tudom, szenttamási orvos volt. A partizá-
nok mileševóiak, szenttamásiak meg ismeretlenek is voltak. Volt köztük még iskolatársam 
is, mert a régi Jugoszlávia idején a magyar gyermekeknek itt a tanyavilágban, a mileševói 
szerb iskolába kellett járniuk. Szemtelen csőcselék hajcsár volt az mind. Nagyon hideg no-
vemberutó volt. Enni azt kaptunk háromszor. Kotlában főtt hajába krumpli volt reggelire. 
Volt abban tarack és más dudva is, mert mosatlanul, piszkosan, sárosan főzték. Kenyér és só 
nélkül öntötték elénk, mint a disznóknak szokás. Nem nagyon nyúlt hozzá senki, annyira 
undorító látvány volt. Erre főztek belőle krumplipaprikást úgy, hogy nagyjából leszedték a 
héjat róla, a zsírt és a sót kisajnálták belőle, tehát ez is undorító és ehetetlen volt. Este meg 
a maradékot adták ebből vacsorára.

Kukoricatörésre férfi akat nemigen vittek, csak idősebb embereket és tizenéves fi úkat. 
Az életerős férfi ak ugyanis a honvédséghez, a fi atalabbak meg a petőfi stákhoz voltak moz-
gósítva. Kötelező volt mindannyiunk számára a munkásszázad jegyét, a fehér karszalagot 
viselni. Mind-mind magyarok voltunk e kényszermunkaszázad ingyenes munkaerői. A 
szerbek puskával basáskodva járkáltak utánunk, leginkább lóháton. Minket, közelebb la-
kókat éjszakára hazaengedtek azzal, hogy reggel 7-re a falukocsma előtt kell gyülekeznünk 
a másnapi munkára. A távolabbi tanyákról meg a pecellói (péterrévei) földekről valókat 
már nem, hanem a nagyistállóban éjszakáztatták. Volt a partizánok közt egy, aki az orosz 
katonák vagy éppen vidéki társaik kéjelgésére 18-20 éves, de még fi atalabb fejlett lányokat 
is összeválogatott, és a Jásó-féle tanyára szállított át éjszakára. Többször is szedett így össze 
lányokat, fi atalasszonyokat. Ezt még a kukoricatörés után is csinálták. Este „kihallgatásra” 
bevitték, reggel hazaengedték.

Azóta többen már meg is haltak közülük. A nevüket most megmondom, de ne írja meg, 
ne fájjon a gyerekeiknek meg a rokonaiknak, akiknek erről, lehet, hogy nem is beszéltek.

Nagyon sok magyar embert összeszedtek akkor ott a környéken. Mileševóban volt a 
gyűjtőhely, ott ütötték-verték hosszú két héten át félholtra őket. Volt, akit a szó szoros 
értelmében agyon is vertek. Úgy tudtuk, 17 embert szedtek össze akkor a kutasi tanyavi-
lágban, s két héten át nyomorékká verték őket, amibe szabadon engedésük után nemsokára 
bele is haltak.

Az emberkínzó két főhóhér közül a férfi t magam is ismertem. Nemegyszer járt is a 
szállásunkon Mile Drca nevű barátjával. Đumić vagy Đurić Luka volt a neve. Ennek a 
Lukának és szenttamási asszonytársának, Debeljački Julkának vagy Jelkának a nevét hosszú 
éveken át rettegte a szenttamási tanyavilág magyarsága. Ez a Julka olyan 55 éves lehetett, 
partizánbázis is volt a tanyáján. Luka és Julka karmai közül csak azért szabadult ki a 17 fél-
holtra vert ember élve, mert két orosz tiszt rátalált a szerencsétlenekre, s azonnal leállította 
a vérengzést, és elrendelte a foglyok szabadon bocsátását. Sajnos a legtöbbjük számára már 
későn, addigra már hármukat agyonverték, 17-et meg félholtra, nyomorékká, ők valamivel 
később belehaltak sérüléseikbe. A razziázó szerb csapat tagjai voltak még: Kremić Gojko, 
Popov Milivoj, Kesić Rado és mások, mind mileševóiak, akik aztán mintha semmi sem 
történt volna, itt éltek a szomszédságunkban, többen jó nyugdíjat húzva.



■■  Tanúk és vallomások ■ 251 ■   

Az áldozatok között az én szűkebb családomból senki sem vesztette életét. Apám 
ugyanis, amikor látta, mire megy ki a fi atalok elhurcolása, összeszedte a családot, és elvitt 
bennünket a szeghegyi (Szekics vagy Lovćenac) határban bérelt sváb tanyára. Ott aztán 
nem zaklattak bennünket, sem a fi véremet nem kereste ott a Luka meg a Drca, sem minket, 
lányokat nem vittek tovább kukoricát törni. Apám egyik ács társa, egy szerb, a Đuđan bácsi 
is közbenjárt, és nem engedett senkit bántani közülünk.

A szenttamási külső tanyavilágból, Kutas, Mileševo (Istenföldje) és Brazília környékéről 
akkor az én tudomásom szerint 18 embert likvidáltak a hőzöngő szenttamási és mileševói 
partizánok. Két nemzetőrt, Csibri Béni bácsit és Neorcsik Pávkó Sándort lelőtték, tizenötöt 
oly brutálisan összevertek, hogy röviddel szabadulásuk után belehaltak sérüléseikbe, egy 
pedig elhurcolása után nyomtalanul eltűnt. A keményen megvertek száma jóval több volt, 
de némelyek szerencsére túlélték a »felszabadítók« vizsgálati fogságát.

A magyar időben itt, Kutaspusztán is volt csendőrőrs. Az volt a szokásuk, hogy össze-
barátkoztak egy-egy helybéli magyar családdal, akiktől aztán információkat gyűjtöttek be 
a környékbeli szerb tanyákon bujkáló fegyveres rácokról. Hozzánk is el-eljárt és apámmal 
hosszan elbeszélgetett egy Ágó János nevezetű csendőr, de még mi, a család sem tudtuk, hogy 
miről. Pedig akkor már 18-19 éves nagylány voltam, s néha még kellemetlenül is érintett, 
amikor a szomszédok jó hangosan összesúgtak mögöttem, hogy: »A Bözsihöz is jár egy 
csendőr, a Jani.« Meg aztán élcelődtek is velem, hogy: »Te, Bözsi, jóképű a csendőröd.« 
Sokkal később, már apám halála után tudtuk meg anyámtól, hogy miről is kérdezgette apá-
mat a csendőr. A fordulatot megelőzően járt kinn nálunk a Vörös sógor, aki Szenttamáson 
rendőr volt, s az mesélte el, hogy: Ágó János 28 éves csendőrtisztet, egy fi úgyermek apját 
járőrözés közben két járőröző társával együtt a turjai és bácsföldvári határrészen orvlövész 
szerb partizánok lelőtték, és úgy mondta, hogy Bácsföldváron temették el.

Vörös József 45-50 év közötti szenttamási községi rendőr, három saját és egy nevelt 
gyermek apja úgy volt sógorunk, hogy első felesége, Kovács Ilona az én anyámnak volt 
édestestvére, akivel két gyermeke, már nagylányok, a második házasságából Haska Verával 
meg egy közös lánya és a mostohafi a. Vörös József még két társával és egy csendőrrel a kivo-
nulás előtt járta a gazdag szerb tanyákat, és ahol egy kocsinál és két lónál többet találtak, azt 
elkobozták az anyaország felé igyekvő menekülők szekérkaravánjának a megszervezéséhez. 
Vörös sógor a saját családját is kimenekítette Bácsalmásra azzal a karavánnal, kivéve mos-
tohafi át, aki a menyasszonya kedvéért itt maradt. A lányai is várták haza a vőlegényüket a 
háborúból, de mivel azok nem jelentkeztek Bácsalmáson, a két lány hazaszökött a zöldha-
táron, s rokonoknál, barátoknál húzódtak meg egy ideig. Amikor megtudták, hogy egyikük 
vőlegényének a szüleit a szerbek átdobták Magyarországra, a két lány ismét nekivágott a 
zöldhatárnak. Ezúttal kevesebb sikerrel. Elfogták őket, és tiltott határátlépésért 4-4 év 
börtönre ítélték, amit Požarevácon töltöttek le. Tőlünk indult el a két bátor lány apjuk és 
jegyesük után a zöldhatárra. Első unokatestvéreim voltak. Vörös sógort az át-átportyázó 
partizánok Bácsalmáson elfogták, hazahurcolták, és itthon kivégezték.

A Gavlik Lukács sógor temetőcsősz volt a fordulatkor, felesége, Etel nena pedig az én 
apámnak édestestvére. A temetőcsőszlakásban laktak a magyar időben és a vérengzések 
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idején is. Tőlük vittek ki ásót, lapátot esténként a szerb partizánok, és rakták vissza hajna-
lonként, a „munka” elvégzése után a kapun belülre. A lakásuk oldalablakán át látták, hogy 
éjszakánként ásatták ki a magyarokkal a tömegsírokat, s hogy utána hogyan gépfegyverezték 
bele a gödör szélén sorba állított áldozatokat a gödörbe. Maga a Gavlik sógor mesélte csalá-
dunknak, hogy előzőleg a partizánok minden környékbeli házat bejártak, és ráparancsoltak 
az emberekre, sötétedéskor le kell feküdniük, lámpát nem szabad gyújtaniuk, és ablakaikat 
is vastag függönnyel kell elsötétíteni. Etel nenám félelme és remegése ellenére a sógor a 
szitkok, vezényszavak, bufogások, nyögések, jajgatások hallatára, amik közvetlenül az ablak 
alól jöttek, meg az átellenben levő temetőből, egy kissé félrehúzta a függönyt, és megleste 
az ide-oda mozgó, szerb nyelven szitkozódó alakokat meg a puskatüzek fel-felvillanását. 
Úgy mondta, éjszakánként egy-egy nagyobb gödörbe 2-3 csoportot is belegépfegyverez-
tek, s hullottak oda bele egymás tetejére. Úgy mondta, egyik holdvilágos éjjelen még föl is 
ismerte jó néhány ismerősét az áldozatok között. Több nevet is fölsorolt ő akkor, de ezeket 
én nem ismertem, és mára már elfelejtettem. Emlékszem viszont a Vörös sógor testvére, a 
Pista bácsi családja tagjainak a nevére. Ezek a Vörös lányoknak éppen úgy unokatestvérei 
voltak apai, mint én anyai ágon. Ott látta utoljára együtt az édesanyát két gyerekével. A 
harmadik még kislány volt, és otthon élve maradt egyedül.

Főhajtás és koszorúzás Magyarország belgrádi nagykövetségének képviseletében 
az egyik tömeges egyházi és világi megemlékezésen a szenttamási római katolikus 

magyar temetőben, az 1944–45-ös szenttamási ártatlan magyar áldozatok 
emléktáblájánál (Balassa Tibor felvétele a szerző gyűjteményéből)
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1944-ben a férjem 20 éves volt, a következő évben kellett volna bevonulnia a hon-
védséghez. Azon a nyáron kerültünk össze. Ezek viszont, ahogy a honvédség kivonult, 
összefogdosták a magyar fi atalokat, őt is, testvéröccsét is, és Topolyára vitték petőfi stának. 
Onnan Torzsára (Savino Selo) valami munkásszázadba, ahol a kiürített német falu házaiban 
kutattattak velük elrejtett értékek után a partizánok számára. Úgy november derekán vitték 
el őket, de karácsonyra néhány társával együtt hazaszökött.

Előbb nálunk, apáméknál, majd a kutasi tanyavilágban bujdosott, egyik helyről a má-
sikra, míg apósoméknál ki nem ástak maguknak egy végleges búvóhelyet a disznóól alatt. 
Ez a menhely akkora volt, hogy négyen megbújhattak benne, ketten-ketten egymással 
szemben, ülő helyzetben.

A férjem, az időközben a Petőfi  brigádból Eszéknél megszökött testvéröccse, annak szö-
kevény barátja és sógoruk, a férjem nővérének az ura húzódtak itt meg, amikor kutyáink és 
mi, az asszonyok neszét vettük valamilyen veszélynek. Nappalonként az ól alatti menhelyen 
kuksoltak, fejük felett egy ajtóval, azon szalma, és rajta persze az anyakoca. Kezdetben csak 
éjjel bátorkodtak ki friss levegőre, ilyenkor a közeli szárkúpokban húzódtak meg. Vödörbe 
rakva vittük be nekik az ételt, mintha a kocát mennénk etetni, aztán eligazítottuk felettük a 
szalmát, és vittük vissza az üres vödröt a házba. Nehogy avatatlan szemek gyanút fogjanak a 
választékos ételhordás kapcsán a disznóólba. Így ment ez egészen tavaszig, illetve árpaaratá-
sig. Akkorra már annyira fölbátorodtak, hogy éjjel és nappal is kinn voltak, persze rejtőzve, 
éberebb őrködéssel a közelgő veszély jelzésére. Az árpa aratásakor már teljesen szabadon 
mozogtunk, mintha minden veszély elmúlott volna 1945 nyarára. Éppen az árpát arattuk 
a férjemmel, amikor egy fi ákeren fegyveres szerbek érkeztek. A kocsin megkötözve fent 
ült már a férjem egyik szökevénytársa. Megengedték a férjemnek, hogy lemosakodjon a 
kútnál és tisztát vegyen magára, majd őt is felparancsolták a kocsira, és elhajtottak. Később 
megtudtuk, hogy még egy szökevénytársukat felszedték, és Szeghegyre vitték őket. Kádas 
feleségével igyekeztünk utánuk bujkálva a zöld kukoricákban meg a szeghegyi sváb temetőn 
át, de mire nyomukra akadtunk, akkorra fölvitték őket Szabadkára. Ott még egyszer át 
kellett élnie jó néhány vallatást, fenyegetést, mire aztán végleg hazaengedték.”73

 73 Tanúnk beszélgetésünk során többször is nyomatékosan kérte, tekintettel a környékükön még ma is élő, a ke-
gyetlenkedéseket elkövető mileševói szerbekre, nyilatkozatával ne közöljük sem az ő teljes nevét, sem a rokonaiét, 
akiknek nevéről őt is felismernék. Ahogy mondta: „Még ma is félek ezeknek a hőbörgő fenevadaknak a bosszú-
jától.” 30-nál is több ártatlan áldozat nevével, adataival és sorsának leírásával járult hozzá azonosításukhoz. Ezek 
tanúnk azonosítószámával megjelölve beépültek az egyes atrocitások változatai szerint összeállított és az e kötet 
zárórészében mellékelt áldozatnévsorok megfelelőjébe.
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SZÖGI DEZSŐ

(SZENTTAMÁS, 1931 – SZENTTAMÁS, 2009)

„Szüleimmel bérgazdálkodásból éltünk egy óbecsei gabonakereskedő zsidó egyik birtokán. 
Megjegyzem, a zsidókat Magyarország német megszállása, 1944. március 19-e után elhur-
colták, de mi továbbra is ottmaradtunk Brandeiss Bernát bácsi tanyáján egészen a háború 
utánig, amikor a gazda, túlélve a német haláltáborokat, hazaérkezett. Üzleteit, magtárait és 
óbecsei házát akkorra már államosították. Az idő tájt következett be a földreform, amikor a 
magántulajdonban lévő nagybirtokokat is elvették, így az övéit is a szenttamási, péterrévei 
és az óbecsei határban. Zsidó származása és a náci haláltábort túlélő mivolta ellenére nem 
hagytak neki egy borozda földet sem. Hazaérkezése után rongyosan, szakadt lábbeliben ott 
húzódott meg nálunk, a tanyáján, mert óbecsei házát akkorra már kiosztották a telepesek 
és egyéb „érdemesek” között. Segített a mindennapi munkában, még a disznókat is őrizte 
velünk, miközben nagyon sokat mesélt viszontagságairól és arról, hogyan mentette meg 
egy jólelkű Johann bácsi, akinek a táborból kiadták kisegítő munkára. Talán azért, hogy 
később ő viszonozza a mentést az oroszoktól. Apámmal egyidős volt, 1899-beli, nőtlen és 
családtalan. Az apám által tartott tanyája és birtoka itt volt a szenttamási határban, s talán 
azért nem került még elkobozásra a péterrévei után.

Úgy 1945 tavaszán érkezett haza és hozzánk. Nagyon tájékozott ember volt mind az 
itteni helyzet, mind pedig annak további várható alakulása tekintetében. Mindjárt azt 
kérdezte apámtól, hogy vett-e már házat magának. Amikor nemleges választ kapott, így 
folytatta: »Péter, vegyen magának hamarosan házat, mert sokáig nem maradhat a szállá-
somon. Nem azért, hogy nem tudunk megegyezni, hanem azért, mert ezt is elveszik tőlem, 
mint a péterréveit és az óbecseit, és az ottani bérlőim sorsára jut.« Igaza lett.

1947 őszén költöztünk haza, Szenttamásra, amikor a Bernát bácsi itteni birtoka is fel 
lett osztva a földreformmal. Nem volt elég, hogy megszenvedte a náci rendszer koncent-
rációs táborait, amelyekből nyolctagú családjának tagjai közül csak ketten, ő és egy orvos 
testvérhúga kerültek ki élve, de szabadulásuk után a »felszabadító« bolsevista rendszer 
itthon még minden vagyonából ki is semmizte. Az egykor dúsgazdag gabonakereskedő, 
aki valamikor a Dunđerski-birtok minden termését fölvásárolta, oda jutott, hogy óbecsei 
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Zöldfás utcai házának egyik zugát visszaadták neki, legyen hol meghúznia magát. 1956-ban 
láttam utoljára, amikor a bátyámmal meglátogattuk. Akkorra már szinte teljesen belezava-
rodott kegyetlen sorsába, s csendes őrültként, Izraelből kapott segélycsomagokból tengette 
nyomorúságos életét. Azt hiszem, 1957-ben halt meg.

Annak ellenére, hogy a Bernát-birtokot elvették és felosztották, apámon továbbra is 
követelték annak a nagy darab földnek a gabonaterhét. Hiába volt minden ellenérv, hogy 
már nem ő használja. A legvészesebb időszak 1949-ben volt, de átéltük, mert volt még mit 
eladnunk. 1951. október 1-jén azonban már bezárták, s mint rabot vitték el Moravicára 
[Bácskossuthfalvára], és ott hasonló sorsú társaival együtt kukoricát törettek vele.

Ítéletének indoklásában az állt, hogy harminc-egynéhány mázsa búzatermést eltitkolt, 
nem tett eleget beszolgáltatási kötelezettségének. Többet követeltek tőle, mint amennyi 
megtermett. Az Óbecsei Járásbíróság emiatt szabotálás vétkében találta bűnösnek. Az au-
gusztus 15-e és 20-a közötti ítélet nyomán október 1-jén már be is zárták. Ott voltam én is 
a bíróságon, amikor elítélték. S Moravicán is voltam nála látogatóban egyszer. Másodszor 
már nem találtam ott. Azt mondták, bevitték Szabadkára a kórházba.

Apámat már az obaveza [beszolgáltatási kötelezettség] utolsó hullámai sodorták el. A 
korábbiak során még Szerbiába, a börtönéről hírhedett Požarevacra vagy bányákba vitték 
az ilyen rabokat kényszermunkára. Nálunk szedelőzködtünk össze. Péterrévei, óbecsei és 

Névsorolvasás a szenttamási magyar temetőben mártírjainkra való megemlékezésünk 
alkalmából (Balassa Tibor felvétele a szerző gyűjteményéből)
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bácsföldvári asszonyokat vittem a férjükhöz látogatóba a mi fogatos kocsinkon. Nem voltak 
ezek a rabok a szó szoros értelmében börtönbe zárva. Magtárakban és istállókban voltak 
elszállásolva, de fegyveres őrség vigyázott rájuk.

Egy gonosz, embertelen rendszer áldozata lett az apám. A szó legszorosabb értelmében 
agyonverték, mert nem tudta elviselni megalázó helyzetét, ami abból eredt, hogy nem adta 
át a rabló rendszernek azt, amije nem is volt soha, de mégis követelték rajta. Fegyveres őrei 
verték meg annyira, hogy kórházba került, és belehalt. Állítólag vitába szállt egyik ütlegelt 
rabtársa érdekében az őreivel, mire őt vették kezelés alá, s rúgták-vágták, amíg csak életjelt 
adott magáról. A kórházban sem tudtak már segíteni rajta. November 1-jén, mindszentek 
napján holtan lett hazaszállítva. Hivatalosan olyan értesítést kaptunk – a hatóságtól-e vagy 
a kórháztól –, hogy apám ott betegségben halt meg. Egyik péterrévei fogolytársa viszont 
elmondta, hogy eszméletlenségig ütötték-verték, s félholtan szállították el a kórházba nyílt 
lábtöréssel, veséinek, gyomrának kíméletlen ütlegelése után. A kórházból minden szó nélkül 
adták ki, amikor egyik sógorommal érte mentünk. Nem mertünk kártérítést kérni, hiszen 
az ördögöt az anyjánál panaszoltuk volna be. S akkorra – habár 19 éves fejjel – végighall-
gattam egy koncepciós pert, apám elítélését, tisztán láttam nemcsak tehetetlenségünket, 
de esélytelenségünket is a terrorral szembeni bármilyen eredményre.

Nem igaz, hogy csak azoktól a gazdáktól konfi skálták el a vagyonukat, akik nem tudták 
megtermelni és leszállítani a kiszabott terményt. Én sok embert ismerek, akik be voltak 
zárva ezért, de nem vették el a földjeiket. A miénket sem bántották. Ahogy én emlékszem, 
először a gazdátlanul maradt nagybirtokokat, egy kicsit később meg az úgynevezett kulá-
kokat konfi skálták. Ezt követte az első földreform, amikor a »nagymaximumot« hagyták 
meg az embereknek, majd a második, amely szerint már csak 17 katasztrális holdat, illetve 
10 hektárt hagytak meg.

A beszolgáltatás egész ideje alatt volt egy olyan nyomás, hogy ha nem vagy képes megter-
melni a kiszabott mennyiséget, hát vidd be a földed, jószágod és szerszámod a szövetkezetbe, 
ahol munkásként dolgozhatsz, a munkádért megkapod terményben a fejadagod, és nem 
lesz gondod az obavezával.74 Sokan, főleg az agrárkedvezményezett új gazdák, akik számára 
nem volt ismeretlen a bérmunka, meg is menekültek így nemrég kapott földjeiktől meg a 
kínoktól is. Ezt azonban nehéz szívvel tette meg az olyan ember, aki azt őseitől örökölte 
vagy éppen keserves munkája véres verítékével és sok-sok lemondás árán szerezte meg.”

 74 Obavezának nevezték szerbül a kötelező mezőgazdasági terménybeszolgáltatást.
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SZÖGI DEZSŐNÉ SÁGI ROZÁLIA

(CSÚROG, 1933 – SZENTTAMÁS, 1999)

1945. január 23–24-én édesanyjával, Sági Mihálynéval és 2 leánytestvérével csúrogi gye-
rekként élte túl a járeki (tiszaistvánfalvi) és gajdobrai (szépligeti) haláltáborokat, ahova 
nagyanyjával együtt hurcolták el őket a partizánok gyalog. Anya és három lánya túlélte a 
haláltábori nélkülözést, de a legkisebb lány egy lábsérülését orvosi kezelés híján egy életre 
szóló nyomorékság követte. A haláltáborból szélnek eresztett rokonság a hazatérési tila-
lom miatt széttelepült. Többen a környező helységekben: Szenttamáson, Bácsföldváron, 
Temerinben és máshol élő rokonoknál, barátoknál kértek és kaptak menedéket, és települtek 
le végleg, mások meg Magyarországra menekültek át.

A későbbiek során a tiszaistvánfalvi sváb temetőt, melynek gazdag kriptáiba ezrével 
taposták bele az éhen halt, leruhátlanított, táborlakó, deportált Sajkás-vidéki asszonyok, 
gyermekek és aggastyánok földi maradványait, a betelepített szerbek felszámolták, szétzúz-
ták, és új falurészt telepítettek oda.

Sági Mihályt, a 44 éves családfőt,75 három gyerek apját még 14 hazafelé igyekvő csúrogi 
katonaszökevénnyel Kishegyes környékén fogdosták össze a partizánok. Gyalog hajtották 
őket Csúrogra. Egy napi gyaloglás után Szenttamáson éjszakáztak, ahol helybéli és csúrogi 
szerb őreik felváltva ütötték-verték őket egész éjjel. Másnap, aki tudott járni, gyalog, aki 
nem, fogatos kocsin tovább lett indítva Csúrogra, s ott még néhány napi kínzás után egy 
kivételével, akinek az utolsó éjjel sikerült megszöknie, kivégezték és a dögtemetőbe temet-
ték őket.

Bűn Pált, Sági Mihály sógorát szintén kivégezték.
A családdal élő Sági nagymama idősen, betegen lett az áldozata a tiszaistvánfalvi (járeki) 

haláltábor embertelen körülményeinek.

 75 Teleki Júlia Hol vannak a sírok? című könyvében a csúrogi áldozatok között a 326. sorszám alatt szerepel egy 44 
éves Sági Mihály. Kétségtelen, hogy az itt említettről van szó (Teleki 2007, 86.).
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SZÖGI ISTVÁN

(SZENTTAMÁS, 1927 – SZENTTAMÁS, 2006)

„1944 őszén, amikor az oroszok bejöttek, 17 éves voltam. Az átvonulásuk utáni napok-
ban nyomban megkezdődött a szenttamási magyarok és németek vesszőfutása. Magam 
sem tudom, hogyan, de egyszer csak gumibotokkal, fadorongokkal és lőfegyverekkel is 
összeterelt, mintegy 200-250 fős csoport magyar férfi  és nő között találtam magam a köz-
ségháza udvarán. Ott elkezdtek bennünket szétválogatni, csak úgy szemrevétellel, mint az 
összekeveredett két juhnyájat a vásáron. A verőszerszámmal bökdösve és ütlegelve tereltek 
bennünket az általuk meghatározott irányba. Az intézkedők túlnyomó többsége vidéki 
szerb volt. Én csak három szenttamásit ismertem fel közöttük.

Végül én is sorra kerültem az osztályozáshoz. A magyarok, de a szerbek által is Pista 
becenéven ismert Slavnić Stevo, a pecellói (péterrévei) országúti tanyáján élő birtokos 
gazda fi a bökdösött és terelt a kettes számú szobába. Valaki azonban kiszólt a nagy szoba 
előtti folyosón álló bódéból: »Pištiku ne diraj! Pusti ga, on je dobar!« [Pistit ne bántsd! 
Hagyjad, ő jó!]. Mai napig sem tudom, ki volt a megmentőm. Neki köszönhetem, hogy 
nem a kettes szobába kerültem, amelyben egy dobogószerű emelvényen, az asztalon egy 
gépfegyver állt az asztal mögött ülő őr keze ügyében, csövével a terembe beterelt foglyokra 
szegezve. A nyitott ajtón át láttam, a foglyok négy sorban a padlón feküdtek.

Úgy tudom, abból a 250 emberből rajtam kívül még csak négyen élték túl azt az élet-
veszélyes kalandot. Egyikük Soltis Péter bácsi volt. Kínvallatása egyik szünetében rövid 
időre magára hagyták. Ő föltépte a helyiség ablakát, és kiugrott az utcára. A községháza 
falához támogatott kerékpárokra zuhant, eltörött néhány bordája, és más súlyos sérülése-
ket is szenvedett, de sikerült neki elmenekülnie, és a Bácsér (Krivaja) melletti nádasokban 
és régi szerb királyi katonai bunkerokban bujkálva túlélte nemcsak az elfogására indított 
embervadászatot, hanem az egész magyarirtást is.

A másik túlélő egy nő volt, a Pukerné Makra Julcsa. Ő még kalandosabb körülmények 
között szabadult már nem a községháza, hanem a gimnázium épületéből. A községházáról 
ugyanis a gimnázium tornatermébe vezényelték át a tömeget. Őt is kínvallatásnak vetet-
ték alá. A túlkapásokkal vádolt nemzetőr férje hollétét akarták kiverni belőle. Amikor a 
verőlegények egy kávészünet idejére őt is magára hagyták, a középkorú asszony átlépte 



■■  Tanúk és vallomások ■ 259 ■   

a nyitott ablak párkányát, és leugrott a jó 5-6 méter magas emeleti ablakból az udvarra. 
Onnan továbbmenekülve átmászott a gimnáziummal kertszomszéd ház nem túl magas 
téglafal kerítésén, ahol egy nagy testű komondor fogadta. A kutya néhányszor meg is 
harapta, ő ennek ellenére – üldözőinek közeledő lármáját hallva – fürgén éppen a kutya 
házába préselte be magát. Ekkor meg már a felbőszült eb a védelmére kelt azáltal, hogy a 
falra felkapaszkodó üldözőire támadt, és nem engedte át őket saját felségterületére. Nem 
tudom már, ki volt a szerb, aki ott lakott a Veljo Šijačić melletti házban, de a nagy lármára 
felébredt, hogy megnézze, mi is történik az udvarában. Garantálta az üldözőknek, hogy 
nála semmilyen szökevény nem rejtőzhet, hiszen láthatják, kiváló a házőrzője, még őket sem 
engedi le a falról. Mivel a felbőszült eb az üldözők távozása után sem nyugodott le, gazdája 
megnézte, ugyan mi lehet a kutyaházban. Így került elő egy szál megtépett ruhában a vérző 
sebekkel borított testű, riadtságtól remegő asszony. A ház jobb lelkű gazdája megsajnálta, 
a házbéliek nagyjából ellátták a sebeit, adtak rá egy viseltes kabátot és kivezették az utcá-
ra, meneküljön tovább, ahogy tud. Számukra sem volt veszélytelen a szökevény további 
rejtegetése, hiszen ha lelepleződik, könnyen a szökevény sorsára juthatnak. Ilyen ugyanis 

Szerb bocsánatkérés hatvan év késéssel! Kár, hogy csak egyesek, és azok is 
névtelenül, s nem a falragaszokon látható nagyszerb hatalmi és értelmiségi körök 

lelkiismerete szólalt meg (Forrás: Magyar Szó, 2003. február 28. 49. sz. 16.)



■ 260 ■ Szennyes diadal ■  

másokkal is megtörtént. Pukerné így megmenekült. Még az éjjel kigyalogolt a falutól jó 
10 kilométerre levő tanyán élő szüleihez, s néhány nap lábadozás után kiskorú lányával és 
megrokkant, s emiatt éppen leszerelt petőfi sta fi ával elmenekült Magyarországra.

A másik két túlélő már nemcsak bátorságának és lélekjelenlétének, hanem kivételes 
szerencséjének is köszönhette megmenekülését. Ők már leruhátlanítva, egy-egy társukhoz 
drótozva a tömegsírból menekültek meg úgy, hogy sorstársuk a testével fogta fel a nekik 
szánt lövedéket, s elbukó, zuhanó testével maga alá lökte őt a gödörbe.

Egyikük egy velem kb. egyidős fi ú, a Dudás gyerek volt, azt hiszem, Rudi. Édesapjával 
volt párba drótozva, akinek sikerült kibogoznia köteléküket. Miután testével fölfogta a 
golyót, majd együtt bebuktak a gödörbe, az apának még volt annyi ereje, hogy elhörögje: 
»Menekülj! Menekülj!« A fi ú teljesen sértetlen maradt, s az éj leple alatt kimászott a ráne-
hezedő, még haldokló testek alól, majd a diadalukat ünneplő hóhérok mellett észrevétlenül 
hazaosont üresen maradt házukba, mivel aznap édesanyját is elhurcolták. Felöltözött, és 
még azon az éjjelen Magyarországra menekült.

A talán egyik legelképesztőbb kalandban mégis a negyedik személynek, Rencsár Tamás 
bácsinak volt része. A neki szánt lövedéket is a hozzádrótozott sorstársa fogta fel testével, s 
az is rántotta magával a gödörbe. Amikor ott lenn rájött, hogy nem érte találat, a többiek 
teteme fedezékében tördelte el a drótot, mellyel halott társához volt párosítva, kimászott 
a tömegsírból, s a dorbézoló hóhérok fi gyelmét elkerülve megszökött. A legegyszerűbbnek 
látszó menekülési útvonalat választotta ő is: egyszerűen hazament. Otthon rejtőzködött két 
éven át. Amikor nem fűtöttek, akkor a kemencében, téli hidegben a padláson, a meleget adó 
kémény mellett, enyhébb időben a szalmakazalba bújva, és ki tudja még, hol. Még sokkal 
később is, egészen élete végéig zárt kapuk mögött élt, az utcára sem járt ki.76

De pillantsunk egy kicsit az események másik oldalán jeleskedők sorsának alakulására is.
Az engem gumibottal „besorozó” Slavnić Stevo, a Pista, a gőgös, péterrévei országúti 

birtokos, magyargyűlölő tanyás gazda, a féktelen Jevrem fi a csúfos halált halt. Elkövette 
azt a gonoszságot, hogy hátaslova nyergéhez kötve futtatta áldozatait, többek között a 
tanyavilágban lefogott Paratzky Lajost, de másokat is. Így vezette őket a gyűjtőhelyek 
egyikére-másikára. Elérte a bolsevizmus átka: ősei örökéből kikonfi skálták, ennek követ-
keztében elhagyottan, szutykos magányban, egy régi szomszédja istállójában, szalmán 
fekve halt meg.

Dragoljub Kaćanskinak, az egyik fő szerbnek a fi a, Marko iszákos korhely lett. Tőlünk, 
a sertésfarmról állatgondozóként ment nyugdíjba. Unokája meg debilisként nőtt fel.

Az egyik magyar lányt elhurcoló, apja megmentésével vagy meg nem mentésével magá-
hoz feleségül zsaroló Ozren pék-rendőrt élete utolsó évtizedében olyan súlyos légzési zavar 
gyötörte, hogy végül is szinte zavarodottan távozott az élők sorából.

 76 Szenttamáson kiterjedt rokonsága él ma is a Rencsár famíliának. Köztük eléggé ismert, hivatásos tollforgatók is. 
Tamás sorsáról azonban a legközelebbi rokonok is csak annyit közöltek az érdeklődőkkel, hogy ők tudnak az eset-
ről, nem kétséges, hogy megtörtént, de részletes történetért mindannyian máshoz utasították az érdeklődő kutatót 
még a kézirat 2009. évi lezárásának évében is.
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Még csúnyább sors érte az egykor dúsgazdag földbirtokost, a »csempe szájú« Gavanski 
Lazart, akiről többen állították, egyik oszlopos tagja volt a halált osztogató hírhedt népbí-
róságnak, de a kitoloncolásokkal megbízott csoportban is jelentős volt a szava. Hatalmas 
földbirtokát, tanyáit szintén elkobozták. Mindenétől megfosztva, egyik tanyáról a másikra 
hányódva őt is egy tanyai istállóban találták meg holtan.

Legrútabb vége azonban, a több száz szenttamási magyar meghurcolásáért és csaknem 
száznak a haláláért is felelős »bosszúálló fekete özvegynek«, Jelena Kurjački Jelónak lett. Ő 
is zavarodott elmével élte le élete utolsó éveit úgy, hogy eltartója szinte felé sem nézett, és csak 
hetekkel halála után találták meg már bomlásnak indult tetemét tanyája istállójában.

A rögtönítélő »népi« vérbíróság – valójában a felelőtlen kivégzéseket elhatározó és 
irányító alkalmi banda – elnöke, a jogász végzettségű Gavanski Mileta is állandóan küzd-
hetett háborgó lelkiismeretével, ugyanis súlyos alkoholistává lett, végül valami bénító 
betegség ledöntötte lábáról, s utolsó éveit már tehetetlenül, mások által gyámolítva és 
forgatva élte le.

Ezekre és a hasonló esetekre mondja a nép, hogy: Isten nem akkor büntet, és nem úgy 
ver, ahogy mi azt elképzeljük és várjuk.

Visszatérve még egyszer a népirtásra, még két dolgot meg kell jegyeznem. Az egyik a 
vérengzés mérete, a másik pedig a magyar lakosság társadalmi szerkezetének és szerepének 
az ellehetetlenítése, a magyarok kiszolgáltatottá tétele.

Ami a magyarirtás tömegességét illeti, a kezdetekben Szenttamás magyarságának is a 
csúrogiak, zsablyaiak és mozsoriak sorsát szánták szerb polgártársaik. Tehát a felkoncolást, 
majd a maradék elűzését, illetve erőszakos kitelepítését. A Sajkás-vidéki 1944–1945-ös úgy-
nevezett vérbosszú után méreteit tekintve számarányához mérten Szenttamás magyarsága 
következik. A falu magyar és német lakosságának teljes likvidálását, illetve elűzését csak 
azért nem sikerült megvalósítaniuk a szenttamási szerbeknek, mert itt sokkal nagyobb 
lélekszámban éltek magyarok, többen, mint a Sajkás-vidék falvaiban összesen. S ennek a 
tömegnek a gyors, eredményes és teljes felszámolásához és nyomtalan eltakarításához a 
szenttamási szerbeknek már nem volt sem módjuk, sem erejük. Még úgy sem, hogy igénybe 
vették a Sajkás körzet, a Bánság és a Szerémség közel eső részén tevékenykedő vérengzők 
tapasztalatait, és a titói katonai közigazgatás fegyvereseinek és a környékbeli cigányságnak a 
segítségét. Pedig a vidéki nagyszámú fegyveres, buzgón együttműködött a helybeliekkel.

Kizárt dolog, hogy a razziázók csak úgy, spontánul, véletlenszerű házkutatásokat vé-
gezhettek volna. Csakis a felsőbb helyi, valamint a legfelsőbb vezetés utasítására és jóváha-
gyásnak vehető magatartását tapasztalva tehették a dolgukat. Az áldozatok nevét gyakran 
korábbi újságokból szedték össze. Ilyen volt a Magyar Futár, de forrásul szolgáltak az első 
világháborús témájú könyvek is, mint amilyen a Frontharcos eszme szolgálatában című. Az 
ilyen forrásokból kiollózott fényképeket, neveket és címeket összevetették a felsőbb szer-
vektől kapott névsorokkal, a községháza falán elhelyezett postaládában begyűlt névtelen 
feljelentésekkel, és szedték össze a potenciális áldozataikat. Igen gyakran megvolt hozzá 
a teljes cím, családi és keresztnév. E fegyveres embervadászat célja az ismét alávetettségre, 
szolgasorsra juttatott magyarság lefejezése volt. Meg kellett fosztani a magyar etnikumot 
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értelmiségétől, szervezőképes és vezetésre alkalmas tagjaitól, de az esetleges szervezkedéseket 
potenciálisan támogató, anyagilag tehetősebb, illetve az elégedetlenkedésre és lázongásra 
is kész agrárproletár rétegtől is. A maradék pedig már az új szerb hatalom kénye-kedvének 
legyen kiszolgáltatva. Aztán még a tájékozódás lehetőségétől is megfosztottak bennün-
ket. A házkutatások során elvitték a rádióvevőket. A közlekedést lebénították a kijárási 
tilalommal, majd elkobozták a magyaroktól a gépjárműveket, de még a kerékpárokat is 
kötelező volt beszolgáltatni. Ehhez könnyű rálátási és ellenőrzési lehetőséget szolgáltatott 
a magyar önkormányzati rendszer is, mely a maga idején még a kerékpárok tulajdonosairól 
is nyilvántartást vezetett.

Volt is a műszaki készülékek beszolgáltatási helyéül megjelölt raktárakban és egyéb épü-
letekben egész termeket megtöltő begyűjtött rádiókészülék és egymás tetejére halmozott 
különféle márkájú kerékpár. Persze nem a begyűjtés indoklásában meghatározott módon, 
frontszolgálatra lett mindez felhasználva, hanem a szennyes diadalt megvívó »érdemes 
harcosok hősi helytállásának megjutalmazására«. Így történhetett meg aztán, hogy számos 
korábbi kerékpár tulajdonosa egy-egy szerb helybéli polgártársa alatt ismerte fel elsajnált 
járművét. Ha ezt később szóvá is merte tenni, az elbitangolt jószág új tulajdonosának válasza 
rendszerint az volt, hogy neki erről fogalma sincs, mert kerékpárját a piacon, vásárban vagy 
éppen a szomszédos községben vette.”77

 77 A tanú számos áldozat azonosításával segítette a kutatást. Ezek tanúnk azonosítószámával jelölve beépültek a kötet 
befejező részéhez mellékelt áldozatnévsorok megfelelőjébe.
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SZÖGINÉ ODRY OTTÍLIA

(SZENTTAMÁS, 1932)

„Tizenkét éves voltam a fordulatkor. Személyes élményeim és részben a szüleim elbeszélése 
alapján tudom, hogy családunk tagjai sok-sok zaklatáson és atrocitáson estek át már a régi 
jugoszláv királyság idején is, majd a partizán rémuralom alatt: Paja Jánost, anyai dédapámat 
1922-ben fi ával, Paja Sándorral, a nagyapámmal együtt úgy megverték a szerbek gyüleke-
zés megszervezése miatt, hogy a dédapa nemsokára belehalt. Brasnyó Ignácot, nagyanyám 
testvérét magyarsága miatt Csúrogra vitték el, s ott végezték ki testvérével, Brasnyó Imré-
vel együtt szenttamási kirajzókként. Mindkettőjük családját kiforgatták vagyonából, és a 
tiszaistvánfalvi (járeki) haláltáborba internálták. S ahogy szabadulásuk után a titói hatalom 
megtiltotta nekik a visszatérést hajlékukba, anyám szülei, de apám és anyám is befogadták 
őket hajlékukba, és segítették őket anyagilag, amíg talpra nem álltak.

Paja Jucit, anyai nagynénémet nagyapám elhurcolása után azzal zsarolta Dančika 
Miković, hogy le is löveti, ha nem megy hozzá feleségül. De ha igen, kimenti a »húsdará-
lóból«. Hogy nem tréfál, úgy tudni, ő tetette, bele is lövetett nagyapám lábába.

Parragi Mihály 30 év körüli fi atalember kivégzéséről is tudok. Továbbá szüleim, Odry 
Sándor és neje, Paja Gertrúd zaklatások előli elmeneküléséről úgy, hogy minket, három le-
ánygyermeküket is itt hagytak, nem mertek magukkal vinni a bizonytalanságba. A kedélyek 
lecsillapodása után ők még elég hamar hazajöttek, és akkor már néhány kihallgatásnál nem 
lett egyéb bántódásuk, s a vagyonuk sem lett elkobozva.

Nem így azonban Andróczky Pál (a kivégzett Aladár testvérbátyja) és neje, Andróczky 
Pálné, akik Aladár kivégzése miatt megrémülve, szintén három gyermeküket hátrahagyva 
menekültek át Magyarországra. Andróczkyék csak jó másfél évtized múlva merészkedtek 
haza családjukhoz, és itthon is haltak meg. Sem ők, sem családjuk nem kapta vissza elkobzott 
birtokukat, mert a családfő tagja volt a Turáni Vadászok nevű szervezetnek.”78

 78 A rokonságát ért atrocitások felsorolása mellett visszaemlékezése közben és utána is néhány beszélgetés során 
tanúnk számos áldozat azonosításával segítette a kutatást. Az ő azonosítószámával megjelölve az általa említett 
nevek és adatok mind beépültek az e kötet zárórészében mellékelt áldozatnévsorok valamelyikébe.
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TANCSIKNÉ MÓRICZ ESZTER

(SZENTTAMÁS, 1937)

„Szenttamáson az úgynevezett felszabadulás borzalmas súllyal és bénító hatással nehezedett 
a magyarokra. 1944 őszétől majd egy évtizeden keresztül, hiszen az áldozatok hozzátartozói 
szinte naponta találkoztak a gyilkosokkal. Talán éppen ezért is emlékszem oly élénken az 
eseményekre. Én éppen a legfogékonyabb korban lévő gyereklány voltam. S amiket átéltünk, 
nem lehet és nem is szabad soha elfelejtenünk. Láttam, és egy életre megjegyeztem szüleim 
rémületét és szenvedését, meg a dúlást, zaklatást és erőszakot, amit az úgynevezett partizá-
nok itt véghezvittek. Mert az igazi partizánok a háborúban, a harctereken küzdöttek, nem 
a békés, fegyvertelen civil népet, asszonyokat, gyerekeket zaklatták száz kilométerekkel a 
frontvonalak mögött. Itt, Szenttamáson, a Nagy utcán, de a többi magyar többségű utcában 
is úgy történt, hogy fi atal szerb csőcselék, nők is, égő szárkévéket fáklyaként magasba emelve 
éltették Titót, Sztálint és a szabadságot, s riogatták az utca színmagyar lakosságát, hogy há-
zaikba vetik a tűzcsóvát, ha nem segítik a partizánokat élelemmel, ruhával. A zárdaépületből 
nyomban elűzték a tisztelendő nővéreket, és hadikórházat létesítettek benne úgy, hogy az 
utcánkban – erre nagyon jól emlékszem – és valószínűleg más magyar utcákban is – ház-
ról házra járva szedték össze a magyaroktól az ágyneműt. Behatoltak a házakba, feltúrták 
az ágyakat és a ruhásszekrényeket, és az ott találtak legjavát, a féltve őrzött stafírungot és 
megvarratlan új anyagokat vitték el kocsira rakva. Csak a mi utcánkból több váltásra valót 
elvittek. Hol van még a többi magyar utcában összeszedett holmi? Mert ez a fosztogatás 
így folyt minden magyar utcában. Fegyveres felügyelettel.

Eközben fegyveres csoportok, főként fi atal férfi ak és nők, egy idősebb, valószínűleg 
vidéki ismeretlen férfi  kíséretében szinte minden éjjel razziáztak. Eszeveszett lövöldözések 
mellett válogattak ki magyar házakat, és bujkáló férfi  vagy fegyver utáni kutatás ürügyén 
túrtak fel mindent, közben fosztogatva vittek el minden értékesebb cuccot. Ezektől annyi-
ra meg voltunk rémülve, hogy minden valamirevaló ruhánkat magunkra szedtünk. Még 
éjjelenként is több réteg ruhában és télikabátokban aludtunk, mert azt, ami rajtunk volt, 
nemigen bántották. De néha akadt kivétel is. Leszedték a szemrevalóbb ruhadarabot olyan 
szöveg kíséretében, hogy: neked már úgysem sokáig lesz rá szükséged.
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Apámat puskával az utcára kényszerítve falhoz állították. Anyánkat meg minket, 
gyerekeket is maguk előtt lökdösve, ordibálva kutatták, fordították fel a ház, a padlás, az 
istálló, az ólak és az udvar minden szegletét, még az ágyak alá is bevilágítottak, s amit a 
szemük meglátott, a kezük ott nem hagyta. Kinn az utcán a hideg november végi éjszakában 
ingben, gatyában álló apám fegyveres fi atal őrei meg azzal szórakoztak a razzia egész ideje 
alatt, hogy egymással vitatkoztak, le kell-e őt lőni vagy mégsem. Az, aki ellenezte, amikor a 
fosztogatók már az utcán voltak, odasúgta apámnak, »gyorsan ugorj be a kapun, mert ez, 
amilyen bolond, még tényleg lelő«. Amikor már a kapun belül volt, a másik nagy röhögve 
tényleg lövöldözött a kapura. Szerencsére apánknak nem esett baja, de anyánk ijedtében 
elájult, mert azt hitte, lelőtték. Mert előtte volt már ilyen eset más családoknál.

Az én családomat kivételesen nem szedték össze kitelepítésre, mint szomszédaink több-
ségét, és a férjemét is. Egyes családokat akkor lakásuk alapos felforgatása és kifosztása után 
visszaengedtek a házukba, másokat meg a rajtuk levő egy szál gúnyában, kis batyujukkal 
a hónuk alatt kitoloncoltak az országból, ingó vagyonukat meg szétlopták, ingatlanukat 
államosították.

A rémület hetekig, sőt hónapokig tartott. Újabbnál újabb hírek érkeztek, egyszer ezt, 
máskor amazt az ismerőst, rokont hurcolták el a razziázók, s veszett hírük-nyomuk örökre.

Családunkat közvetlen veszteség is érte. Nővérem, Móricz Veronka 15 évesen édes-
anyámmal együtt be lett hajtva a kukoricatörési kényszermunkára 1944 novemberében, 
utána meg a magtárba tették vetőmagok szelelésére. Gyengébb testalkatú leányka volt, s 
úgy átfázott, hogy többé nem tudott az ott szerzett tüdő- és csuklógyulladásából talpra 
állni. Nem egészen egy évnek utána, 16 évesen meg is halt.

Móricz Antal, 50 év körüli nagybátyám, két felnőtt férfi  apja Nádalján volt bérgaz-
dálkodó és községi albíró a magyar időben. Szenttamási házából 1944 őszén Nádaljára 
hurcolták, és ott kivégezték.

Nacsa András 40 év körüli földbérlő, Nádalján községi képviselő is volt, s feleségével, 
Nacsa Andrásné Nagy Friss Ilona 35 év körüli háziasszonnyal a nagybátyám sorsára jutottak.

Szenttamáson igen sok nyilasnak minden családtagja ki lett végezve, kivételt csak a 
gyenge, tíz éven aluli gyermekek képeztek.”79

 79 A rokonságát ért atrocitások felsorolása mellett tanúnk a különféle atrocitások számos áldozatának azonosításával 
segítette a kutatást. Az ő azonosítószámával megjelölve az általa említett nevek és adatok mind beépültek az e kötet 
befejező részében mellékelt áldozatnévsorok valamelyikébe.
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TISZTA PÁL

(SZENTTAMÁS, 1925 – SZENTTAMÁS, 2001)

„A háború befejeztével mint leszerelt petőfi stát, mint harcost más petőfi sták által rögtön 
be akartak szervezni a Kommunista Pártba. Én ettől ódzkodtam nagyon, mert igen keserű 
közvetlen tapasztalatom volt. Láttam, hogy mi történt a kommunistákkal a régi jugoszláv 
és a magyar időben. Bár ezek mindkét rendszerben tisztességesebb eljárás során, bírósági 
ítélettel lettek büntetésekkel sújtva, nem úgy, mint a háború után a kommunisták tették.

Azokat, akik a magyar időben beiratkoztak valamelyik magyar szervezetbe, netalán a 
Nyilaskeresztes Pártba, meg az iskolázottabb magyarokat a szovjet hadsereg átvonulása után 
azonnal kezdték összeszedni a szerbek. De elhurcolták azokat is, akik valamilyen állami 
vagy önkormányzati intézményben akár segédszemélyzeti állást – portás, csősz, községi 
kézbesítő stb. – elvállaltak. A tehetősebb gazdálkodók, kereskedők és elismertebb iparosok 
is rajta voltak a feketelistán. S ha a keresett személyt nem találták otthon, mert bevonult a 
magyar honvédséghez, félelmében elmenekült vagy biztonságosabb helyen bújt meg, hát 
a feleségét és akár a kiskorú gyermekeit hurcolták el helyette, s végezték ki. Vörös István 
honvéd a feleségét, a 19 éves fi át és a 16 év körüli leányát vesztette így el. Amikor évekkel 
később hazatért a hadifogságból, már csak a 10 év körüli kislányát találta meg. Akkor neki 
már a haja szála sem görbült, pedig háborús bűnösként és nyilasként 44 őszén kivégezték 
volna. Kuglicz János szintén árván találta tíz évnél fi atalabb három gyermekét, akik mellől 
anyjukat hurcolták halálba apjuk helyett. Farkas Mihály bácsi egész családját: őt, feleségét, 
fi át, lányát, menyét és vejét is kivégezték a nyilasságért, pedig ezek a családok soha nem poli-
tizáló, szegény napszámosemberek voltak, akik a beígért földosztással kecsegtetett szebb jövő 
reményében álltak rá, hogy nevük fölkerüljön a Nyilaskeresztes Párt névsorára, mint számos 
más nincstelen szenttamási magyaré is. Számos így elárvult, sírdogáló gyereket karoltak fel 
akkor a jószívű szomszédok, és adták át őket nagyszüleiknek vagy rokonaiknak.

Minket, munkabíró vagy legalábbis annak látszó szenttamási magyarokat, mindjárt a 
szovjet hadsereg végleges átvonulása után, 1944 novemberének első napjaitól szerb fegy-
veresek szedtek össze 16-tól 60 éves korig, s hajtottak kényszermunkára. Megrongálódott 
utakat és hidakat kellett javítanunk, a szerb nagybirtokosok földjein kukoricát törni, répát 
és krumplit szedni hosszú heteken át. Általában csak egy személy maradhatott otthon, az 
is magatehetetlen öreg vagy beteg. Minden magyart fehér karszalag viselésére köteleztek. 
Így megjelölve, mint baromcsordát szokás, fegyveres szerbek lóhátról tereltek bennünket 
gyalog a határban, egyik szerb tanyától a másikig, kérdezgetve a gazdákat, hány ingyenes 
munkaerőre van szüksége. Engem és még vagy 50 embert, főleg nőket, az egyik Belić-tanyánál 
különítettek el a menetből.

Munka közben láttuk, amint a községi kocsi a Vörös rendőr testvérének, Istvánnak a 
feleségét, a 40 év körüli Piros nénit és két idősebb gyermeküket, a 18-19 éves fi út és a 16 
éves lányt beviszi a törésből a faluba. A kocsi bakján, elöl, a kocsis mellett a pékből lett, 
Šuco ragadványnevű rendőr ült két lába között álló puskával, Vörösné pedig két gyerme-
kével hátul, a kocsiderékban egymáshoz bilincselve. Akkor láttam őket utoljára. Kinn a 
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határban, a kényszermunkán, kukoricatörés közben nem tudhattuk, hogy benn a faluban 
eközben fékevesztett embervadászat folyik. 17-20 éves, fegyveres szerb fi atalok, egy-egy 
vidéki, ismeretlen helyőrségi tag partizánnal az élükön sorra járták a magyar házakat, el-
rejtett fegyvereket követeltek, s közben feltúrtak mindent, s ami értéket – pénzt, aranyat 
és hasonlót – megtaláltak, azt elvitték. A családfőt igencsak név szerint keresték, ütlegelve 
is a házbelieket: vallják be, hol rejtőzik. S ha megtalálták, a család férfi tagjait, de nemegy-
szer az asszonyokat is, megkötözve vagy puskacső előtt kísérték be a községházára vagy a 
gyűjtőhelyek egyikére-másikára.

Ha útközben más ismerősökkel is találkoztak, azokra szigorúan rájuk parancsoltak, 
jelentkezniük kell a községházán rutin jellegű kihallgatásra, s jobb, ha ezt önként megte-
szik, mert abból nagy bajuk lesz, ha őket is fegyveresek állítják elő. Az így előállított vagy 
beidézett magyarok legtöbbje soha nem tért haza. Illetve ha összeverve, megkínozva mégis, 
és ártatlanságának tudatában nem menekült vagy bújt el, másnap vagy harmadnap egy 
másik razziázó csoport ismét fölszedte, előállította, és végleg el is tüntette. A községháza 
helyiségeiben, de főleg pincéjében, a gimnázium épületében és más gyűjtőhelyeken aztán a 
legválogatottabb eszközökkel, testi megcsonkításokkal, halálra botozással kényszerítették 
az előállítottakat, vallják be, hány szerbet öltek meg vagy jelentettek fel államellenességért 
a magyar időben. A meggyötörtek némelyike kínzása megszüntetése reményében mindent 
beismert, amit kínzói hallani akartak tőle, sorsa azonban ugyanaz lett, mint az állhatatosan 
tagadóké: agyonverés vagy lelövés. Az úgynevezett katonai közigazgatás első heteiben, 
1944 októbere utolsó és novembere első hetében több száz szenttamási magyart nyelt el 
a régi szerb temető négy nagyobb és több kisebb tömegsírja. De így folytatódott tovább 
is a partizán közigazgatás mind a 90 napján kisebb-nagyobb intenzitással, sőt elvétve még 
később is.

Akit valamilyen okból nem tudtak előállítani az említett három hónap alatt sem, csak 
később, meg aki e vészterhes idő letelte után tért haza katonaszökevényként vagy hadifog-
ságból, már nem végezték ki rövid úton. Az ilyenek sem kerülték el ugyan a veréseket és 
kínzásokat, de már nem a halál, hanem koncepciós vád alá helyezés és hamis tanúskodáso-
kon alapuló több évtizedes börtönbüntetés várt rájuk. Vagyona elkobozásával és családja 
kitoloncolásával fi zetett sok olyan szenttamási magyar is, aki sokéves szovjet hadifogsága 
miatt maradt távol, vagy halálfélelmében menekült el ideiglenesen a közelgő harcvonal elől, 
hátrahagyva mindenét. Ezekre egyszerűen rásütötte az új szerb hatalom a háborús bűnös-
ség bélyegét azzal, hogy azért félt hazatérni vagy szökött meg, mert menekült a »jogos és 
igazságos felelősségre vonás« elől. Ez pedig vagyonelkobozással és családelűzéssel járt. A 
hátrahagyott vagyont, jószágot, értéket gyorsan szét is húzták, elosztották egymás közt a 
hadizsákmányra vadászó győztes szomszédok.

Engem is, apámat is beidéztek néhányszor kihallgatásra. Engem információkért zaklattak, 
vallatás közben vertek is, mert leventeoktató-helyettes voltam. Apámat, Tiszta Mátyást pedig 
azért, mert nemzetőr volt a magyarok bejövetelekor, s mert vallotta és vállalta magyarságát. 
Őt még kegyetlenebbül verték vallatás közben: »Hány szerbet öltél meg?«, illetve: »Kiket 
jelentettél fel a magyar hatóságoknál?« Két-két ilyen előállítás után apámat is, engem is 
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még hazaengedtek. Harmadszorra már nem bántottak, de nyíltan megmondták, hogy az 
apám és a saját »árulásomért« kegyetlen vég vár ránk, hacsak jóvá nem teszem azzal, hogy 
önként jelentkezek frontszolgálatra. Ezzel ugyanis mindkettőnk »bűnét« jóváteszem, és 
nem lesz egyikünknek sem bántódása. Mit is tehettem? Vállaltam a frontszolgálatot »ön-
ként« az alakuló magyar brigádban.

December elején összeírták Szenttamáson az itthon talált, 1915 és 1928 között szü-
letett magyar férfi akat. Az én katonáskodásom úgy kezdődött, hogy mint »önkéntest« 
századmagammal már az első transzporttal, az 1924-esekkel berántottak, és útnak indítottak 
Óbecsére, katonai vizsgálatra gyalog a kövesúton télvíz idején. Barátsággal fogadtak bennün-
ket a sorozóépület udvarán, hogy ott várjuk meg a sorozóbizottságot. A transzportunkról 
küldött papírok alapján egyenként szólítgattak bennünket. A bizottsági tagok között volt 
talán orvos is, de a sorozó vizsgálat csak úgy, ránézéssel és néhány egészségre vonatkozó 
kérdés feltevésével történt. Megnézték, hogy nincs-e közöttünk szemmel láthatóan súlyos 
testi fogyatékos vagy beteg. Hiányzó fél szemre vagy egy-két ujjra nem néztek. Amikor a 
bizottság mind az öt tagja jól megnézett magának bennünket, és az utolsó is kimondta, hogy 
alkalmas, onnan már hazaút nem volt. A kiszuperáltakat hazaengedték. Szintén gyalog.

Nagyon kevert társaság gyűlt ott akkor össze. Mindenféle korosztályú népesség az 
egykori Óbecsei járás minden falvából. S mind egy szálig magyarok. Olyanok, akiket a 
korábbi – magyar – sorozásokon kiszuperáltak, de számos olyan is, aki már honvédként 
megjárta a szovjet frontot, de szerencsésen hazaszökött. Mindenkit besoroztak, aki fegy-
verre foghatónak tűnt.

Kezdetben együtt voltunk mindannyian. Nem osztottak szét bennünket harcoló és mun-
kásszázadokra. Rettenetesen féltünk a rossz választástól. Megjegyzem, a választási lehetőség-
re már itthon, Szenttamáson, a községháza udvarán, indulás előtt felhívták a fi gyelmünket 
szerb elöljáróink, s buzgón ajánlották, jelentkezzünk fegyver alá, mert munkásszázadokba 
a fasiszta megszállók kiszolgálóit sorozzák, nekik rettentő mostoha körülmények között 
kényszermunkát kell végezniük a frontvonal mögött. Az én helyzetemet megkönnyítette 
az a változtathatatlan helyzet, mely szerint az »önkéntes frontvállalás« a saját magam és 
apám életének ára. Akkor még nem tudhattam, hogy leszerelő petőfi staként apámat már 
nem találom az élők sorában. Egy későbbi, karácsony előtti razzia során több petőfi sta tár-
sam apjával-anyjával együtt galád szószegő módon elhurcolták, és egyik tömegsírba lőtték a 
magukat később harcos partizánnak tituláló, de itthon fegyvertelen és védtelen embereket, 
nőket és tizenéves gyermekeket kegyetlenül mészároló szerb fi atalok.

Sorstársaimat viszont pár nappal besorozásuk után kemény győzögetés alá fogták 
Óbecsén is. Állandóan hangsúlyozták, hogy a magyar név becsületének helyreállítása 
csak úgy történhet meg, hogy fegyverrel a kézben, a magyar és német fasiszta megszállók 
ellen harcolva bizonyítunk. Fegyvert viszont csak azok kapnak, akik önként jelentkeznek 
frontszolgálatra. Nagy volt a kavarodás, a tanácstalanság és a rémület sorainkban. Hiszen 
sokan tudták, hogy a honvédséghez berukkoltatott apjuk, testvérbátyjuk áll majd velük 
szemben, és rájuk kell lőnie. Ennek ellenére sokan a fegyver mellett döntöttek két okból is. 
Először azért, mert halvány sejtelmük sem volt a frontszolgálat borzalmairól és veszélyeiről. 
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A rábeszélők meg ecsetelgették annak előnyét, hogy a harctérről hazatérve hősök leszünk, 
megbecsült, egyenrangú polgárai az országnak, testvérei az államalkotó szerb népnek, nem 
pedig áruló, fasiszta bűnözők. Legfőképpen azt hangoztatták, hogy nekünk bizonyítanunk 
kell: nem minden magyar fasiszta pribék, s hogy vérrel lemosható a szenny, ami a magyar 
nevet érte a fasiszta megszállók helybéli kiszolgálói révén. Mi persze csak a másik oldalon 
állók vérét értettük ez alatt. Ők, az agitálók valószínűleg a mienket is. Mindenképpen 
magyar vért, egymásét is ontva.

Az »önkéntesen« fegyvert fogók nagy számára a másik magyarázat meg az volt, hogy a 
kényszermunkából már itthon, Szenttamáson, de az Óbecsei járás más falvaiban is, vastagon 
kivettük részünket, amikor részeg, kötekedő fegyveres őrök mint a barmokat hajszoltak 
bennünket a határban a szerb gazdák és az elhagyott birtokok termésének betakarítására. 
Hasonló rémségektől rettegve, fi atalon, tapasztalat nélkül, többen nagyobb biztonságban 
érezték magukat fegyverrel a kezükben. S így álltunk, egymástól elkülönülve a két csoport, 
ki-ki sajnálta a másikat, mert úgy hitte, hogy amaz választott rosszul.

Háromnapi győzködés után minket, a fegyver alá jelentkezőket felsorakoztattak, több 
százunkat, és útnak indítottak szintén gyalog Topolyára. Estefelé érkeztünk oda, holtfárad-
tan a nagy menetelés után. Néhány nap múlva aztán, miközben naponként több irányból 
és többször is újabb »önkéntes« csoportok érkeztek Óbecséről, akik időközben „meg-
gondolták” magukat, és a fegyver mellett döntöttek, szenttamásiak is. E később érkezőktől 
hallottam, hogy azért vállalták végül is »önként« a fegyvert, mert napokig éheztették és 
emberkínzó, látástól vakulásig tartó kíméletlen munkára kényszerítették őket, majd szüleik, 
családjuk kitelepítésével és vagyonuk elkobozásával fenyegették. Fegyver vagy tömegsír 
között kellett választaniuk.

Topolyáról aztán minden előzetes harci kiképzés nélkül, csak a leventeoktatáson szerzett 
csekély tudással Bezdánba, frontszolgálatra szállítottak bennünket. Soknak közülünk még 
fegyver sem jutott, lőszer meg egyáltalán nem. »Majd lesz az ellenségnek, és elveszitek 
tőle!« – biztatták azokat, akiknek a leventeoktatásnál használt fapuskákat nyomták a 
kezébe rohamra indulás előtt. Persze golyófogónak és »aknaszedőnek« ilyen fegyver-
zettel is jók voltunk. Meg is tizedelte sorainkat a »hősi helytállás és bizonyítani akarás« 
alaposan. Néhány földvári és egy szenttamási bajtársunk, a 19 éves Romoda Katona István 
megtagadták a rohamparancsot, mert hírül vették, hogy otthon válogatott kegyetlenséggel 
mészárolják le hozzátartozóikat. Okulásunkra ott a helyszínen kivégezték mindannyiukat. 
Ehhez volt lőszer!

1945 tavaszán értük el a szlovén–osztrák–olasz hármashatárt. Ekkorra már mindannyi-
an valamilyen szedett-vedett katonaruhában voltunk, amelyet valóban a fronton elesett, 
főleg német és magyar katonák tetemeiről szedtünk le. A mi elnyűtt, hazai civil gúnyánk és 
lábbelink ugyanis már annyira lerongyolódott, hogy inkább koldusokra, mint hadseregre 
hasonlítottunk. Látva társaink tömeges elhullását körülöttünk, túlélési ösztöntől vezérelve 
bizony hullarablókká is váltunk, és nemcsak fegyvert, de a túléléshez szükséges ruhát és 
élelmet is elszedtük a halottaktól azzal, hogy nekik ezekre már úgysem lesz szükségük.
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Velem olyan 100 főnyi csoport gyalogolt át azon a napon Óbecsére, közülük 18-20 soha-
sem tért haza. Másoktól tudom, hogy karácsony előtt még több kisebb-nagyobb csoportot, 
későbbi korosztályokat is befogtak, és kiképzés nélkül rögtön hadrendbe állítottak. Csak 
valószínűsíthetem, nekik is a miénkhez hasonló veszteségeik voltak. Saját mérlegelésem 
és becslésem szerint Szenttamásról 200-250 fi atal magyar gyerek lett akkor elhurcolva 
golyófogónak és aknaszedőnek. Az évek során kapott különféle harcosszövetségi papírok 
és kiadványok csak ennek a felét mutatják ki, de ezekből is jól látszik veszteségeink aránya. 
A harcosok jegyzékébe vett 128-130 fegyverbe fogott szenttamási petőfi sta közül 26-an 
estek el, tehát minden ötödik. De nagyon sokan, főleg azok, akiknek valamelyik családtagját 
időközben itthon kivégezték, nem adták beleegyezésüket, hogy nevüket jegyzékbe vegyék. 
A kényszermunkaszázadok tagjairól és veszteségeiről sem állítottak össze névsorokat. Még 
ma sem értem, hogy én miért is hagytam magam sodortatni az árral, amikor szószegőn 
becsaptak.

Marad tehát a tény, hogy amíg mi fegyverrel a kezünkben helytálltunk az »új, igaz-
ságosabb rendért«, itthon nem együnknek apját, anyját, testvérét vagy több rokonát is 
kivégezték. Szekrény Jánosnak apját, anyját, nekem és a Romoda gyereknek az apját, de 
sokunknak, az általam ismertek és tudottak közül 46-nak közeli rokonát végezték ki. 
Kettőnek pedig, amíg ő a fronton volt, egész itthon hagyott családját, szüleit, testvéreit 
kitoloncolták az országból.”80

A fasizmus áldozatai. A szenttamási szerb ellenállók emléktáblájára fölvésték 
a Petőfi  brigádba kényszerített és a harcok során elesett fi atal szenttamási magyarok nevét 

is. A tábla a település „újjáépítésekor” a központban lebontott üzleti negyed és egykori 
csendőrlaktanya helyén épült szövetkezeti otthon főbejáratát ékesíti 

(A szerző gyűjteményéből)

 80 A tanú több ártatlan áldozat azonosításával segítette a kutatást. Ezek tanúnk azonosítószámával megjelölve 
beépültek az e kötet zárórészéhez mellékelt áldozatnévsorok valamelyikébe.
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TOJZÁN CSAJDA ISTVÁN

(SZENTTAMÁS, 1922 – SZENTTAMÁS, 1997)

„Nagyon hosszú visszavonulással védelmeztem a magyar hazát az északkeleti Kárpátok 
vonulatától az ausztriai Bruck városkáig. 1945 áprilisában ott estem orosz hadifogságba. 
Onnan gyalog Mosonmagyaróvárra, egy rettentően tetves, nagy táborba hajtottak sokad-
magammal, majd később, szintén gyalog, fel Pozsonyba. Ezen az úton óriási zápor vert 
bennünket, mire orosz hajcsárunk levettette velem magyar sátorlap köpenyemet, és magára 
húzta. Pozsonyban egy lovardában szállásoltak el bennünket. Rengeteg hadifoglyot gyűj-
töttek ott össze. Annyi embert egy helyen még sohasem láttam. Az élelmezés rettenetes 
volt. Valami undorító levesfélék, és semmi más.

Pozsonyban aztán bevagonoztak bennünket, és Foksány felé irányították a szerelvényt. 
Ez már nyár elején volt. Egy-két fegyveres őr ült vagonjaink tetején, és fi gyelt ránk, amikor 
egy-egy vasútállomáson vizet vettünk magunknak.

Foksányban szintén egy nagy fogolytábor volt. Nemsokára megérkezésünk után tífusz 
kezdett pusztítani közöttünk. Kocsiszámra hordták ki a halottakat a hatalmas gödrökbe 

A 16. határvadász zászlóalj túlélő tagjai, egykori frontharcos csapattársak tisztelegnek 
hősi halott bajtársaik előtt, s helyezik el koszorújukat emlékfejfájukra 

(Balassa Tibor felvétele a szerző gyűjteményéből)
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minden áldott nap. Rengeteg ilyen gödröt ástak annak idején a tábor körül, tele mésszel 
leöntött mindenféle, de legtöbb magyar halott hadifogoly tetemével. Nyár dereka volt, igen 
nagy forróság. Én Futó Ferivel a tábor szélén húzódtam meg a szabad ég alatt, elkülönülve 
a fertőzött, barakkokba zsúfolt tömegtől.

Foksányból Gomelbe szintén marhavagonokban szállítottak el bennünket. Egy kolhozba 
szállásolták be a sok hadifoglyot, s időről időre egy tóhoz engedtek le bennünket mosakodni. 
Embertelen életkörülmények között emberfeletti munkát végeztettek velünk. Tőzegbányába 
hajtottak bennünket, ahol, ehetetlen, rossz koszton vízből bányásztuk a tőzeget, szinte ru-
hátlanul, s éjjel a puszta deszkaágyakon aludtunk. Egyik napon önkéntes mesterembereket 
kerestek műhelyben dolgozni. Örömmel és jobb életkörülmény reményében jelentkeztem 
asztalos- és ácsmunkára. Később kisegítőnek Futó Feri barátomat és sorstársamat is magam 
mellé vehettem. Vagonféktömlőből csináltunk magunknak lábbelit. Néha fakitermelésre is 
elvittek bennünket. Ott, Gomelben is nagyon sokan meghaltak. A halottak kezére üveget 
kötöttek, belezárva a halott nevét, adatait és hogy hová való. A Feri is temetett. Voltak 
ott idősebb civilek is, akiket az oroszok fogolylétszám feltöltésére vagy malenkij rabotra 
szedtek össze a megszököttek vagy lelőttek helyett útközben. Sok-sok ilyen volt, akik még 
kevésbé tudták elviselni a kegyetlen körülményeket, mint mi, a fi atal, edzettebb katonák. A 
Ferit megtanítottam deszkát vágni a körfűrészen, és asztalos lett belőle. Aki ott nem tudta 
föltalálni magát, az gyorsan odaveszett.

Hazaindulás előtt mindannyian tisztességesebb ruhát, orosz katonakabátot, cipőt 
kaptunk, és egy orosz őrmester kísért bennünket egész úton, Ungváron és Munkácson 
át Máramarosszigetig. Hosszú szerelvényen rengeteg ember tartott akkor hazafelé, csupa 
agyongyötört, csont és bőr ember, akiknek azonban ragyogott az arcuk az örömtől, hogy 
végre hazamehetnek. De még útközben és Szigeten is sokan meghaltak a gyengeségtől. 
Máramarosszigetre érkezve a szabad ég alatt aludtunk rögtönzött priccseken, nem tudtak 
födelet biztosítani a sok fogoly számára.

Néhány hónapos huzavona után Magyarországra, Debrecenbe hoztak bennünket. Itt 
egy hatalmas fogadótábor volt, ahol enni adtak, tisztálkodni lehetett, és tüzetes orvosi 
vizsgálaton kellett átesnünk. Ahogy kissé megerősödtünk, Debrecenből továbbvittek 
bennünket, hogy helyet csináljanak az újabb hazaérkezőknek.

Budapestre, a Nyugati pályaudvarra futott be a vonatunk, ahol rengeteg nép várta érke-
zésünket. Fényképeket mutogatva érdeklődtek, kérdezgettek, jött-e velünk, vagy tudunk-e 
hozzátartozóikról. Senkit sem engedtek el közülünk, a szerelvényünk minden utasát a 
Mária Terézia laktanyába szállásolták el. Itt aztán a Rákosi fekete ruhásai vettek bennünket 
tüzetes vizsgálódás alá. Mindennapos kihallgatásokkal próbálták meg kiszűrni közülünk 
horthysta–szálasista ellenfeleiket. A gyanú felett álló magyarországiakat ezután hazaenged-
ték, ránk, határon túli magyarokra azonban jól fi gyeltek, magam sem tudom, miért. Azokat 
a magyarországiakat viszont, akik fennakadtak a rostán, valószínűleg elnyelte a sötétség.

Közben ránk jött az informbirós (Tájékoztató Iroda) időszak. Emiatt a Futó Feri nem 
akart még hazajönni Magyarországról, én azonban igen. Egy pesti srác, Erős András borot-
vált bennünket a táborban. Szabadulásom után elvitt magához a lakására is vendégségbe. Itt 
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kaptam meg apám válaszlevelét arra az érdeklődő levelemre, hogy hazajöhetnék-e. Megírta, 
hogy befogták kényszermunkára kukoricát törni a »partizánok«, de a Simo Đorđević 
kimentette és hazaküldte, mert ismerte háború előtti és alatti munkáspárti beállítottságát. 
Megadta egy korábbi, akkor Pesten lakó kommunista harcostársának, Horváth Vincének, 
a Gáspár Manci apósa testvérének a címét, menjek el hozzá, az majd pártfogol mint pesti 
kommunista, és hazasegít. Vince bácsi ezt meg is tette. Ez a Vince bácsi a háború előtt nagy 
kommunista volt apámmal együtt. Azt nem tudom, miért hagyta el családját, és maradt kinn 
Magyarországon. Elintézte a személyazonosságomat igazoló papírokat, s 1948 májusának 
derekán a magyar határőrök Röszkénél átadtak a szerbeknek. Egy-két rövid kihallgatás után 
Szabadkán és Szenttamáson haza is engedtek.

Már-már azt hittem, hogy beilleszkedtem az itthoni civil életbe, amikor egy év elmúl-
tával megkezdődött az én kálváriám is, ami a kevésbé szerencséseket a hazaérkezésük pilla-
natától sújtotta. Főleg, ha szökve jöttek, s elfogták őket, vagy hazaérkezésük után a kezük 
közé kerültek. Hosszú, több hetes-hónapos kíméletlen vallatás után – ha nem akadt fönn 
a rostán – a világháborút megjárt honvéd, ha fi atalabb volt, besorozták még három évre 
jugoszláv katonának, ha meg már idősebb, akkor meg nagyobb ráfi gyeléssel hazaengedték, 
és jelentkezgetnie kellett még évekig. Engem a Jelo Kurjački fogatott le emberöléssel is 
vádolva többek között. Persze nem vállaltam, amit nem tettem, hiszen 1941-ben még csak 
18 éves voltam. A Jelo béreslegényével, a besúgó Dudás Matyival való szembesítés után az 
Óbecsei Járásbíróság felmentett, s döntését megkaptam írásban is. Akkor már nem írás-
tudatlan partizánok rögtönítélő vérbíróságai ítélkeztek, mégis gyakran előfordult, hogy 
elnyelte az embert az ármány. Engem valójában egy másik Tojzán István, a Rigó helyett 
fogtak akkor le. Még mindig nagyon tele voltak a börtönök akkor is. Főleg magyarokkal. 
Volt ott már akkor hadifogságból hazaigyekvő honvéd, informbiróssággal81 meggyanúsí-
tott, de a terménybeszolgáltatás elmulasztása miatt bezárt egyén is. S kezdték behordani 
közénk a szerbeket is, katonatiszteket, szerb papot, földbirtokosokat és másokat is. Velem 
volt például egy szobában a Momčilo ügyvéd is, akinek az volt a híre, hogy tagja volt a 
vérbíróságnak Szenttamáson 1944–45-ben, a vérengzés dandárja idején. Valahol valamit 
szólt az új rendszer ellen, amikor az az ő várakozása ellenére cselekedett.

Nem sokáig élvezhettem azonban a szabadságot. Alig egy hét után ismét lefogtak. 
Ezúttal informbirós kémkedés vádja alapján. Oroszországban ugyanis egy katonai törzs-
kar asztalos- és ácsmestereként műhelyben dolgoztam. Szegény Futó Feri, amikor arról 
vallatták, hol és merre járt, néhány nagyobb pofon után elmondta, hogy hol, és hogy az én 
beosztottam volt. A szenttamási hatalmasok persze rögtön azzal szorongattak, ismerjem 
be, milyen kiképzést kaptam, és mely térségben miről kell kémkednem a szovjet és a magyar 
Informbiro számára. Itt, Szenttamáson akkor is nagyon vertek minket, magyar foglyokat. 

 81 1948. június 27-én a nyugati hatalmak jóváhagyásával Sztálin uralma alá vetett kelet-európai államok kommunis-
tái a szovjet diktátor utasítására a Tájékoztató Iroda – a csatlós államok nemzetközi szervezete – elítéli Jugoszlávi-
át, s ezzel nyílt konfl iktus támad Tito és Sztálin között. Jugoszláviában súlyos büntetésekkel sújtották mindazokat, 
akik a szovjet zsarnok mellé álltak. A Tájékoztató Irodát szerbül Informbirónak mondták, a Sztálin-pártiakat 
informbiróistáknak. Röviden IB-seknek.
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Óbecsén azonban már nem. Három hónapig tartottak magánzárkában, száraz kenyéren 
és vízen, s szinte naponta vezettek megkötözve, fegyveres kísérettel kihallgatásra. Végül is 
azzal a feltétellel engedtek el, hogy írjunk alá egy nyilatkozatot, miszerint a börtöntortúra 
miatt semmilyen követelést nem teszünk az állammal szemben.

Ennek ellenére szabadulás mégsem lett. A Tóth Pistával, Romoda Jóskával, Mag An-
tival meg a Bezeg Miskával együtt egy púpos Udba-s82 egymáshoz kötözött bennünket 
és Óbecséről Szabadkára vittek. Engem aztán ott csak egyszer hallgattak ki, s miután 
megnézték az óbecsei bíróságtól kapott felmentő ítéletemet, hazaengedtek. Társaimat 
azonban nem.

Sok-sok magyar az enyémhez hasonló ok, azaz névazonosság miatt akkor életét vesztette. 
Az ítélkezők, hogy biztosan megbüntessék az általuk bűnösnek véltet, minden elfogott 
azonos nevű egyént megbüntettek. Azokban az időkben csak én és csak Szenttamáson 
hat Tojzán István nevű embert ismertem. Hiába mondogattam, hogy én Tojzán István 
Csajda vagyok, s hogy a többi Tojzán Istvántól a ragadványneveinkkel különböztetnek 
meg bennünket. Hogy van Tojzán, aki Herpai, Rigó, Fűtő, Csonka, és némelyik nagyobb 
famíliában két-három István is lehet. A Jelo erre azt vágta rá: „Hazudsz! Te a Rigó vagy!” 
És neki hittek persze, nem nekem.

A valamilyen formában áldozatként számba vehetők közül emlékeim szerint negyvenöt 
személyt név szerint is ismerek. Mindezeknek az ismerőseimnek a sorsáról persze később, 
jóval hazaérkezésem után a rokonaimtól, szomszédaimtól értesültem, amikor hiányolva 
őket rákérdeztem környezetemre sorsuk után érdeklődve. A hóhérok közül csak azokról 
szólhattam, akikkel hazatérésem után összehozott a rossz sorsom:

 1.  Jelo Kurjačkival, a »bosszúálló szerb anyával«, illetve a »fekete özveggyel«,
 2.  Dudás Mátyással, a Jelo bérencével,
 3.  Milošev Momčilo Kiseljak későbbi ügyvéddel rabtársként egy cellában Óbe-

csén.”83

 82 Udba-s, azaz az Udba tagja.
 83 A tanú megközelítőleg félszáz áldozat azonosításával segítette a kutatást. Ezek az adatok tanúnk kódszámával mind 

beépültek az e kötet zárórészéhez mellékelt megfelelő áldozatnévsorokba.
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RADOMIR TUCIĆ

(TURJA)

„Turján születtem, de ahhoz későn, hogy emlékeznék a fordulatra és az azt követő esemé-
nyekre. Tudok egyet-mást a kommunisták viselt dolgairól, amiről anyám mesélt, a háború 
utáni rablógyilkosságokról és fosztogatásokról.

Áldozataik főleg magyarok, de szerbek is voltak, akik valamilyen formában együttmű-
ködtek az akkori magyar hatóságokkal. A nevükre sajnos már nem emlékszem, azt nemigen 
emlegette a családom, csak a malomtulajdonosét és a családjáét.

 1.  Schaffhauser [?] ún. Sava középkorú, jómódú sváb ember volt, malomtulajdonos 
Turján, két gyermek apja. 1944 őszén fegyveres partizánok hurcolták el, felesé-
gével,

 2.  Schaffhauserné [?] ún. Stana asszonnyal és menyével,
 3.  ifj. Schaffhauserné [?] Barbarával, akinek a férje,
 4.  Schaffhauser [?] a német hadseregben szolgált, és sorsa ismeretlen,
 5.  János nevű magyar főmolnárjukat is gazdáikkal együtt hurcolták el,

Pravoszláv templombúcsú Turján sokadalommal a XIX. század második felében 
(A szerző gyűjteményéből)
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 6.  Janival, a főmolnár 18-19 éves fiával. Egyikük sem adott magáról több életjelt.
 7.  Hajadon leányukat Csonoplyára hurcolták el a németek számára létesített gyűjtő-

táborba.

Róluk anyám többször és később is mesélt, jóban volt velük a családom, így ezek nevére, 
illetve szerbesítetten használt nevére emlékszem.”
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URBÁNNÉ TOJZÁN CSONKA ETELKA

(SZENTTAMÁS, 1915 – SZENTTAMÁS, 2001)

„A magyarok bejövetele után első férjemmel, Zóki Ferenccel megvettük törlesztésre özvegy 
Popovné Becsei úti kocsmáját, mivel férjem a szobafestő szakmáját könnyebbre szerette volna 
cserélni. A kocsma megvásárlására Popovné, a tulajdonos beszélte rá, és valójában jó üzlet 
is volt, mert két év alatt sikerült is törlesztenünk a vételárat. Mire azonban a ház íratására 
került volna sor, bejöttek az oroszok, megkezdődött a partizán rémuralom.

 1.  Zóki Ferencet (1910), a férjemet és hat testvéremet, rokonomat:
 2.  Tojzán Ferenc (1908) földművest,
 3.  Tojzán György (1914) napszámost,
 4.  Tojzán János (1912) községi rendőrt,
 5.  Tojzán József (1904) vadőrt,
 6.  Tojzán Julianna (1914) háziasszonyt és
 7.  Tojzán Mihály (1906) földművest már az elsők között elhurcolták, és többé nem is 

adtak életjelt magukról.

Testvérvárosunk, Jánoshalma Kiss György polgármester által vezetett küldöttsége 
is főhajtással tisztelgett 1944-es mártírjaink emléke előtt, és helyezte el városa koszorúját 

az emléktáblánál (Szép Emil felvétele a szerző gyűjteményéből)
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A mi kocsmánk korábbi tulajdonosának két fi a,

 1.  Popov Žarko és testvéröccse,
 2.  Popov Pera aktív részvevői lettek a magyarellenes rémuralomnak. Egyik első dol-

guk az volt, hogy engem, a »háborús bűnös« feleségét egy szál ruhában, kendőbe 
kötött kis batyuval kitoloncoljanak Magyarországra, és a már kifizetett, de át nem 
íratott házat és tele kocsmát visszavegyék tőlem.

Magyarországra érve minket, kitoloncoltakat először ideiglenes táborokban helyeztek el, 
ahova időről időre szerb partizánok jöttek át Jugoszláviából, és razziáztak közöttünk magyar 
őreink asszisztálása mellett, szökött háborús bűnösök után kutatva. Néha távolabbról láttam 
is egy-egy megkötözött embert, ahogy lökdösték maguk előtt teherautójuk felé.

Egyik kihallgatásom alkalmával már nagyon feldühödtem a sorozatos zaklatások miatt, 
s hisztérikus kiabálással, anyanyelvén, hibátlan szerbséggel olvastam a kihallgató tiszt fejére 
mindazt, amit fegyveresei ellenünk, fegyvertelen magyar civilek ellen otthon elkövettek 
gyilkolva, erőszakkal kihajtva bennünket, hogy szabadon, büntetlenül fosztogathassák, 
kisajátíthassák hátrahagyott szegénységünket. S hogy engem is csak azért toloncoltak ki a 
Popovok, hogy visszavegyék a mindennel tele, már kifi zetett házamat és kocsmámat.

»Biztos, hogy így volt az eseted? Vissza mersz-e jönni velünk, a szenttamásiak szemé-
be mondani gazságaikat?« – kérdezte a kihallgatást vezető szerb tiszt. Igenlő válaszomra 
megveregette a vállam és azt mondta: »Tetszel nekem, hogy ilyen bátor asszony vagy! 
Most adok neked egy papírt, amivel szabadon hazamehetsz, és amivel védett leszel, senki 
se bánthat, és pereld vissza, ami a tied. Egyszer, majd ha mindennek vége lesz, elmegyek 
Szenttamásra, hogy lássam, sikerült-e.« Én a papírjával valóban hazajöhettem. Bántódásom 
sem esett. Pereskedtem is a Popovékkal, de csak azt értem el, hogy az épület nekem járó 
felét kifi zették, de én már nem költözhettem bele, és az ingóságom is odaveszett. A papírt 
kiállító szerb tiszt viszont sohasem keresett meg a háború után, hogy lássa harciasságom 
végeredményét.”84

 84 Rövid visszaemlékezése során, családja, rokonsága emberveszteségének név szerinti felsorolása után, tanúnk még 
több különféle atrocitás számos áldozata azonosításával segítette a kutatást, kivégzett első férje és magyar rendőr 
fi vére fényképeinek rendelkezésre bocsátásával is. Ezek az adatok mind beépültek az e kötet befejező részéhez 
mellékelt áldozatnévsorokba.
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VUJINNÉ KISS ERZSÉBET

(SZENTTAMÁS, 1938 – SZENTTAMÁS, 2010)

A helybéli tanítónő otthonában kereste fel e sorok íróját, és elmondta,85 részt vett az 
1944-es áldozatokra való, a szerző által már hagyományosan megszervezett halottak napi 
megemlékezésen, és az ott elhangzott felszólításnak eleget téve elhozta 1944-ben kivégzett 
édesapjának a fényképét, és kérte a kivégzettek között már számon tartott apja adatainak 
pontosítását, és még két személyről közölt adatokat.

 1.  Kiss Bódogi Ferenc 31 éves kereskedő, nemes Kiss Antal vendéglős és Gáspár Er-
zsébet idősebb fia (1914–1944), nős, felesége Bergel Anna Anica, egy kiskorú 
gyermek, a nyilatkozó Erzsébet Csöpi apja. Magyar időben tisztviselő volt a községi 
önkormányzatnál, a lovak hadi beosztásának a nyilvántartását vezette.

  Október végén kényszermunkára vitték a Becsei úti Krivaja-hidat [Bácsér] javítani. 
Befejezése után, 1944. november elején a községházára rendelték be »átvezény-
lésre« más munkálatokhoz. Jelentkezett is, de többé nem tért vissza családjához. 
Három nap után felesége egy éppen szabadult fogolytól megtudta, hogy vele volt 
a községháza pincéjében, és nap mint nap vallatták és verték.

  Anica, a feleség ekkor Gavanski Miletához, a szenttamási »ítélőszék« vezetőjéhez 
fordult több ízben, s kérte, járjon közbe férje érdekében. Mileta válasza végül is az 
volt: »Anice, idite lepo kući, imate svoje dete, čuvajte je i nemojte više dolaziti.« 
[Ani ca, menjen szépen haza, ott van a gyermeke, vigyázzon rá, és ne jöjjön ide 
többé!] Ő akkor már tudta, hogy a községháza pincéjében kivégezték a kínzottakat.

 2.  Kiss Bódogi Andor András 28 éves vendéglős és sokoldalú vállalkozó, Antal és 
Gáspár Erzsébet fiatalabb fia, nős, felesége Móricz Viktória Vicus. Ők ketten 
fivérével a Szenttamási Magyar Olvasókör és a DMKSZ alapítói közé tartoztak. 
SAS-behívóra rukkolt be a honvédséghez. Mikor értesült testvérbátyja, Ferenc 
kivégzéséről, nem mert hazajönni Magyarországról, hanem a feleségét kérte, men-
jen ki hozzá. Kis utcai házát egy Radišić Zdravko nevű partizán telepes kapta el, 
aki aztán feleségül vette a Koller István Bözsi nevű húgát. Szóbeszéd szerint apósa 
ráhatására ez a Zdravko később becsületesen kifizette a házat régi gazdájának.

 3.  Kiss Andorné Móricz Viktória Vicus 25 év körüli menyecske volt, amikor férje 
bátyját, Ferencet kivégezték. Gyermekük akkor még nem volt Andorral, így 
könnyebben férje után szökött. Előbb Bátaszéken, majd Harkányban éltek. 

 85 A látogatás alkalmával közöltek utólagos feljegyzése.
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Tanúk és egyházi anyakönyvek a szenttamási magyarság 
1944. őszi hitéletéről

Más délvidéki, főleg Tisza melléki településekkel szemben Szenttamáson papok erőszakos 
elűzéséről, megkínzásáról vagy kivégzéséről nem tud a szenttamási magyar népi emlékezet, 
de az egyházi anyakönyvek és egyéb dokumentumok sem. Más források szerint viszont két, 
előzőleg Szenttamáson szolgált római katolikus pap sorsának háború végi alakulása nagyon 
könnyen összefüggésben lehet a szerbek harcias papellenes kirohanásaival, bosszújával.

Keller István 30 év körüli, jánoshalmi születésű pap közvetlenül a szovjetek érkezése 
előtt Szenttamáson szolgált káplánként. Szüleinél volt vendégségben, amikor a 
front elvágta visszatérése útját. A Bácska „felszabadítása” és a keleti front nyuga-
tabbra tolódása után a szerte Bácskában razziázó, és Magyarországra, az ideiglenes 
menekülttáborokba is át-átruccanó fejvadász partizánkülönítményesek Jánoshal-
mán, szülei házában tartóztatták le, kötözték meg és hurcolták el fegyveres kísé-
rettel.86 Az elhurcolt káplán jánoshalmi környezete, így az elhurcolást végignéző 
egykori suhanc szemtanú is úgy tudta, hogy Szenttamásra, legutóbbi szolgálati 
helyére hurcolták. Azóta nyomtalanul eltűnt. A szenttamási tömegmészárlásokról 
beszámoló több mint félszáz helybeli tanú egyike sem tett róla említést.

Gaertner Mihály 44 éves, kerényi (Kljajićevo) születésű, német származású plébános 
tízévi szenttamási egyházvezetéssel a háta mögött elmenekült, amikor a magyar 
hatóság kivonult a faluból. Utolsó anyakönyvi bejegyzése 1944. október 8-ai kelte-
zésű, egy temetési szertartásról.87 Óbecse eleste után ő is felült egy menekültszállító 
szekérkaravánra. Október 10-én Lukács Ferenc szenttamási tartalékos csendőrtiszt 
és a mellette szolgáló Futó Ferenc, fiatal, szintén szenttamási honvéd Újverbásznál 
(Vrbas), egy Szenttamás felől érkező szekérkaravánt igazoltattak, amely Zombor 
felé szenttamási menekülteket, köztük Gaertner Mihály atyát88 is szállította.89 
Állítólag szülőfaluján, az akkor még német lakosságú Kerényen és Zomboron 
keresztül Magyarországra távozott, s ott is halt meg. Mihály atya távozása után 
teljes két hónapon át nem volt szentmise Szenttamáson. A templomszolga, idős 
harangozó és kántor és a zárdájukból a parókiára áttoloncolt tisztelendő nővérek 
vezetésével mondtak imát ünnepeiken templomukban a magyar hívők. Pap nélkül 
kereszteltek és temették is el halottaikat a kritikus két hónap alatt.90

 86 Juhász Tibor jánoshalmi önkormányzati és egyházközségi képviselő, korabeli szemtanú közlése. Keller István neve 
nincs említve, és semmilyen adat nincs róla a szabadkai püspökségen, vagy azért, mert akkor még itt nem volt 
önálló püspökség, vagy mert rövid idő telt el Szenttamásra kihelyezése és a fordulat között.

 87 Megállapítható a szenttamási római katolikus egyház 1944-es halotti anyakönyvéből.
 88 Gaertner Mihály nevét jegyzi a szabadkai püspökség: adatuk Gaertner Michael Krnjaján [Kerény, Kljajicevo] 

született 1910. október 10-én. Tanulmányait Kalocsán és Diakováron [Đakovo, Horvátország] végezte, pappá Dia-
kováron szentelték 1924. augusztus 31-én. Nagyfényen, Györgyénpusztán, Hódságon, Körtésen [Kruševlje] szol-
gált, (Szenttamásról) Magyarországra került, és ott 1950. október 28-án halt meg. [Matuska Márton megjegyzése]

 89 Futó Ferenc akkori honvéd visszaemlékezése.
 90 Csizmárné Schreck Erzsébet, Hodoniczkyné Vörös Margit és mások közlése.
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Dudás Mihály 34 éves özvegy, szenttamási római katolikus kántor, két tízévesnél 
ifjabb gyermek édesapja, 1944 őszén bevonult a honvédséghez. Gyermekei gon-
dozását a házában albérlőként lakó tanítónőre és saját, 18 éves hajadon testvér-
húgára bízta. A háború folytatásának kilátástalanságát látva az anyaország orosz 
megszállását követően kántorunk megszökött a honvédségtől, de a korábbi szerb 
fenyegetések miatt hazatérni már nem mert. Hazaüzent a különben magyarországi 
albérlő tanítónő barátnőjének, Glatt Mártának és testvérhúgának, Dudás Katalin-
nak, hogy két kisfiával, Károllyal és Elemérrel szökjenek ki hozzá Magyarországra. 
Ez meg is történt. A gyermekvigyázó hajadon nagynéni, Katalin később, 1945 
után a hadifogságból szabadult Futó Ferenccel visszatért Szenttamásra.91

Rencsár Albert idős szenttamási harangozó, kántor és templomszolga 1944. októ-
ber 9-étől december 10-éig, két teljes hónapon át a tisztelendő nővérek hathatós 
segédletével „szükségkereszteléseket” végzett, és a temetkezéseknél is eljárt, a sírásó 
temetőcsősszel. Ő végezte el a bejegyzéseket a születési (keresztelési) és a halotti 
anyakönyvekbe.92 A kritikus év december 5-én egy horvát–bunyevác nemzetiségű 
atya vette át tőle az egyházvezetést, akinek pályafutása a szerb, bolsevista soviniszta 
fenyegetések miatt alig egy hónapig tartott. 1945. január 5-ei elűzetése után ismét 
lelki árvaság szakadt Szenttamás magyarságára. Az idős Albert bácsi a nővérek és a 
sírásó temetőcsősz asszisztálásával egy újabb teljes héten át, január 13-áig megint 
csak papi szertartás nélkül vezetett le négy temetést is a gyászolókkal. Ezek után 
ismét egy horvát nemzetiségű pap vette át tőle az egyházvezetést.

Antun Šabić atya vikáriusként 1944. december 10-én karolta fel a szenttamási magyar 
hívők lelki gondozását. A horvát–bunyevác nemzetiségű fiatal pap sajnos nagyon 
rövid ideig, mindössze 25 napon át maradhatott meg szenttamási tisztében. Jó 
háromheti szolgálata alatt, főleg 1945 januárja legelején már akkora nyomás ne-
hezedett rá a partizánhatalom gyakori életveszélyes fenyegetései következtében, 
hogy tovább már nem érezhette magát biztonságban, s az 1945. január 5-e utáni 
napokban el is távozott Szenttamásról. Hívőközössége az ő nevéhez köti azt a 
hőstettet, amellyel meghiúsította az akkori községi vezetés azon morbid tervét, 
mely szerint a partizán kivégzőosztag a vasárnapi nagymiséről hazainduló magyar 
hívőket fegyvereikkel mind a római katolikus parókiával átellenben levő katolikus 
iskola falához terelik nézőközönségnek Andróczky Aladár korábbi magyar kisebb-
ségjogi harcos politikai vezéregyéniség nyilvános, az 1942-es Sajkás-vidéki razziák 
évfordulójára időzített kivégzéséhez. Šabić atya valahogy értesült e szándékról, és 
felkérte híveit a szentmise előtti közös ima elmondására, majd mindnyájuk lelki 
békéjének megőrzése érdekében azonnali, gyors hazatérésre kérte őket borzalmas 
órák bekövetkezését valószínűsítő információira hivatkozva. A hívősereg megfo-
gadta tanácsát, s még mielőtt a kivégzőosztag megérkezett volna, már szét is széledt, 

 91 Futó Ferencné Dudás Katalin közlése.
 92 Megállapítható az egyházközségben vezetett születési és temetési nyilvántartásokból.



■ 282 ■ Szennyes diadal ■  

hazament. Így hiúsította meg a gyilkosok kegyetlen és megalázó szándékát a nyilvá-
nos kivégzést magyar tömegek, asszonyok és gyerekek előtt.93 Neki köszönhetően 
így a tömeges nézőközönség helyett csak néhány tájékozottabb és kíváncsi szerb 
és nagyon kevés, összeterelt járókelő előtt demonstrálhatta igazságszolgáltatása 
módszerét az új hatalom.94 Valószínűleg ez a nagyon merész cselekedet bőszítette 
fel az atya zaklatóit, hogy szinte azonnali távozásra bírják.95

Željko Kokić Dezső atya a másik fiatal horvát–bunyevác papunk. Első bejegyzését 
1945. január 13-án, az utolsót pedig 1946. szeptember 30-án végezte. Határo-
zott fellépésű, nagyon bátor pap volt, akinek valamilyen jogon partizántiszti 
egyenruhája is volt, s ebben a mindenki számára tiszteletet parancsoló mundér-
ban járt-kelt a faluban mindaddig, amíg az egyházellenes és személyét is érintő 
fenyegetések felsőbb beintésre meg nem szűntek. Az ő nevéhez is fűz a szentta-
mási hívők emlékezete néhány bátor fellépést a szenttamási magyarság és annak 
vallásgyakorlása védelme terén. Két-három emlékező tanú is állította, mindig 
partizántiszti egyenruhában járt az utcán, ha valahova szolgálatra ment, s erre a 
vallás- és magyarüldöző zaklatók nem mertek kezet, még kevésbé fegyvert emelni. 
Egyenruhájában ment ki a beteg vagy elhunyt hívő házához. Ott arra vette fel a 
gyóntató vagy a temetkezési szertartáshoz kellő, magával vitt papi ruhát, s a népes 
gyászmenet kíséretében így kísérte ki utolsó útjára az elhunytat. A temetőből a 
parókiára már ismét egyenruhájában ment haza. Több mint valószínű, nem túl 
sokáig élt ezzel a védekezési módszerrel, ha a több mint félszáz tanú közül csak 
hárman emlékeztek erre.

Az emlékezők szerint valószínűleg partizánkapcsolatai révén értesült a helyi hatóságok 
megismételt, nagymise végére időzített második nyilvános kivégzési szándékáról a magyar 
templom előtt. Ezúttal a három korábbi nemzetőr, majd községi rendőr, Czelluska Mihály, 
Szekrény Károly és Varga István tervezett kivégzéséhez akartak akár fegyverekkel is magyar 
nézősereget toborozni a hatékonyabb megfélemlítés elérése érdekében. Elődje, Šabić atya 
példáját követve Dezső atya is nyomban hazamenetelre szólította fel híveit azzal, hogy 
otthon mondják el imáikat. Ez a két hasonló eset nem zárja ki egymást. Mind a két horvát–
bunyevác pap szenttamási szolgálati idején történt egy-egy nyilvános kivégzés. Meglehet 
azonban, hogy a véges emberi emlékezet keveri a szereplőket, a papokat, az áldozatokat és 
a drámai események időpontját is.

Mindenesetre az egyházi könyvekben nem találhatók feljegyzések ezekről a hajmeresztő 
eseményekről. A könyvek némák. De sokszor éppen némaságukkal vagy szűkszavúságukkal 
mondanak nagyon is sokat. Például az üresen hagyott jó néhány oldal az 1944. évi halotti 

 93 Csizmárné Schreck Erzsébet, Hodoniczkyné Vörös Margit és Gertner Sándor emlékezete.
 94 Az előző lábjegyzetben megnevezettek közlése.
 95 A szabadkai püspökségtől kapott adatok: Šabić Antal Szabadkán született 1915. január 1-jén. Teológiai tanulmá-

nyait 1934 és1939 között fejezte be Szarajevóban. 1939. június 24-én szentelték pappá Szabadkán, a székesegy-
házban. Monostorszegen, Szenttamáson, Zomborban káplán 1943-ig, ekkortól Szabadkán, a Kisboldogasszony 
vikárián 1947-ig, akkor elhagyta az egyházmegyét. Eszerint tehát Szabadkáról ment át rövid időre Szenttamásra. 
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anyakönyvben. Talán arra az esetre tartották fenn a helyet, ha valaki mégis veszi a fáradságot, 
és utólag jelenti az egyháznak, hány elhurcolt hívője halt meg a „népfelszabadító hatóság 
tudtával és annak fegyveresei által” 1944 októberében, novemberében és decemberében, 
és kik azok. A tartalékolt oldalak sajnos mindmáig üresek maradtak.

A két bátor bunyevác vikárius sorsának és életútjának további alakulásáról sem beszélnek 
az egyházi könyvek. Šabić atya jó egy évvel távozása után még egy hétre visszajött helyet-
tesíteni a szolgálatában valamivel gátolt Kokić atyát. Aztán jóval később híre kelt, hogy 
Magyarországon pap. Kokić atya további sorsáról sem a könyvek, sem a hívők nem tudnak. 
Jó négy hónap híjával két évet szolgálta a szenttamási hívőket a legkritikusabb időszakban, 
dolgozott a szenttamási magyarság hitéletének talpra állításán és megerősítésén. Nem tudni, 
hogy papként-e vagy partizántisztként kellett előbb leszerelnie.96

Az egyházi anyakönyvekben végzett további búvárkodás sem hozott látványos eredmé-
nyeket, sem az 1944–1945-ös magyarirtás, sem a későbbi, a magyar kulturális örökség 
megsemmisítése tényeiről.

Az 1944. és 1945. évi halotti anyakönyvek összesen csak 13 magyar hívő természetellenes 
haláláról tudósítanak. Ez megközelítőleg csak egy százaléka a háború áldozataivá, halottaivá 
minősíthető szenttamási magyarok feltételezhető lélekszámának.

Lássuk csak, miről is vallanak a szűkszavú egyházi könyvek!

A háború közvetlen és közvetett áldozatai:

 – 1944. október 18. Kluck József 15 éves fi ú, gránáttalálattól [halt meg] Szentta-
máson.

 – 1944. október 19. Modry Illés, Modry Rozi 16 éves fi a, aknaszilánktól Szentta-
máson.

 – 1944. november 4. Horgász Sándor 27 éves férfi , bomba tépte szét Szenttamáson.
 – 1944. november 4. Zabos Ilona, Horgász Sándor 18 éves neje, bomba tépte szét, 

Szenttamás.
 – 1945. január 22. Morvai Ferenc, József és Holló Borbála 19 éves fi a elesett Eszéknél. 
 – 1945. február 16. Forgács Imre, Tamás és Kraszulyák Mária 12 éves fi a, robbanás.
 – 1945. március 13. Ismeretlen honvéd I. Meglelve szántás közben Szenttamáson.
 – 1945. március 13. Ismeretlen honvéd II. Meglelve szántás közben Szenttamáson.
 – 1945. március 28. Berta András, Molnár Mária 15 éves fi a, robbanástól, Szent-

tamás.

 96 A szabadkai püspökség adatai: Kokić Dezső 1919. szeptember 25-én született Szabadkán. Teológiai tanulmányait 
1938 és 1944 között végezte, az első két évet Zágrábban, az utolsó hármat pedig Kalocsán. Kishegyesen káplán, 
Szenttamáson 1944–1945-ben kormányzó. Az egyházmegyében különböző papi funkciót viselt és rangot kapott. 
Egyházmegyei tanácsosként halt meg 1991. március 19-én Szabadkán. Bajmokon lett eltemetve. 
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 – 1945. április 2. Sinceg Balázs, a 36. hadosztály 11. vajdasági dandárjának 27 éves 
harcosa, agyroncsolás robbanástól, a szenttamási kórházban halt meg.

 – 1945. május 5. Briják Gyula, Pál és Rencsár Erzsébet 18 éves fi a, elesett Szlav. 
Brod.

 – 1945. október 8. Bergel Gusztáv, Ivanics Rozália 33 éves fi a, Velez Anna férje, 
hadifogolytáborban, Sztalindombaszban, a Szovjetunióban.

 – 1945. november 29. Fenyvesi András, Paratzky Éva 39 éves férje hadifogolytá-
borban Novi Szatkiban, a Szovjetunióban.

Magyar kulturális hagyaték (kegyhelyek, emlékművek) felszámolása

A belvárosi magyar temető felszámolásra ítélt déli részén az ötvenes évek második felében 
kegyeletsértő módon, hatósági döntésekkel megnyitották a Vasa Pelagić utcát, s két oldalán 
házhelyeknek kiosztott jó másfél katasztrális holdnyi területen síremlékek egész sorát, sőt 
történelmi, 1848–49-es sírokat és emlékműveket97 romboltak le. Ugyanilyen rombolás 
történt a nyolcvanas évek derekán a tuki magyar temető egészében, ahol utcáknak és ház-
helyeknek osztottak ki területeket. Ez utóbbi temetőbe még 15 évvel a felosztás előtt is te-
mettek olyanokat, akik ma még élő szenttamási magyarok távolabbi vagy közeli családtagjai, 
rokonai voltak. Ezek sírjainak kegyeletsértő rombolására mutatnak rá a szenttamási római 
katolikus egyház plébániahivatalának 1956 és 1962 közötti halotti anyakönyvei bizonyítva, 
hogy a rendszer nemcsak az élő magyar etnikum felszámolásán, de még ittlétünk nyomának 
eltüntetésén is munkálkodik, többek között kiforgatta sírjaikból az:

 – 1956-ban eltemetett özv. Gáspár Károlyné Fazekas Katalint,
 – 1957-ben eltemetett özv. Rencsár Antalné Szabó Marcellát,
 – 1957. november 7-én eltemetett özv. Serfőző Gáspárné Fontányi Julian-

nát,
 – 1958. március 21-én eltemetett özv. Koller Mártonné Móró Marcellát,
 – 1958. szeptember 15-én eltemetett özv. Szép Mátyásné Szabó Terézt,
 – 1959. január 22-én eltemetett özv. Nagy Ferencné Simovics Máriát,
 – 1960. február 29-én eltemetett özv. Nagy Péterné Terényi Petronellát,
 – 1960. március 9-én eltemetett özv. Tölgyesi Istvánné Csúzdi Terézt,
 – 1960. március 28-án eltemetett Zóni Ferencet,
 – 1960. december 17-én eltemetett Móricz Antalné Katona Petronellát,
 – 1961. november 20-án eltemetett Vörös Antalné Danis Juliannát,
 – 1962. január 10-én eltemetett Mikustyák Istvánné Zóni Rozáliát.

Sírjukat alig másfél-két évtized után házalapok, csatornázások, vécék, szennygödrök 
és utak építése címén feltúrták, s a kiásott csontokat jobbára a kegyeletsértő, sírgyalázó 
építkezők lelkiismeretére bízták: szétdobálták vagy szemétre vetették.

 97 Hodoniczkyné Vörös Margit, Szépné Simonyik Ilona, Pintérné Szép Erzsébet.
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Részben vagy teljesen felszámolt és házhelyeknek, illetve ravatalozó építésére kiosztott 
kisebbségi és felekezeti temetők Szenttamás északi negyedében:98 1. 1944-es tömegsírokra 
épített ravatalozó az ún. régi szerb temetőben; 2. a túlsóvégi magyar temető utcának és két 
házsornak kiosztott déli szeglete; 3. a jelenleg használt túlsóvégi egyetlen magyar temető; 
4. házhelyeknek kiosztott református magyar–sváb temető; 5. házhelyeknek kiosztott 
evangélikus sváb–magyar temető; 6. házhelyeknek kiosztott izraelita (zsidó) temető; 7. a 
vásártérhez csatolt nazarénus és egyéb felekezeti temető; és 9. érintetlen szerb–pravoszláv 
temető sok elhanyagolt területtel.

 98 Régi kataszteri térkép felhasználásával készítette a szerző.

A kegyeletsértő módon felszámolt és házhelyeknek eladott 
2 ha 17 ár 3 m2 területű római katolikus magyar temető Szenttamáson 

(Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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Az 1944–45. évi szenttamási magyarirtásról tanúskodók
betűrendes névsora és életkora99

   1.  Apró László nyugalmazott asztalos (1921–2005)
   2.  Bakos Mihály nyugalmazott munkás (1927–2008)
   3.  Bodrogi-Bergel Aladár nyugdíjas (1927–20??)
   4.  Brasnyó István földműves (1930–2010)
   5.  Brasnyó István, ifj. földműves (1941–2012)
   6.  Burány Nándor, dr. a villamossági tudományok doktora (1958–20??)
   7.  Csizmárné Schreck Erzsébet háziasszony (1924–2002)
   8.  Faragó Bóha Veronka háziasszony (1934–20??)
   9.  Fenyvesi Péter földműves (1936–20??)
 10.  Filipovićné Lenka Cvetnarov T. hivatalnok (1927–1980)
 11.  Fullajtár Vámos Vince földműves (1900–1996)
 12.  Futó Ferenc nyugalmazott kereskedő (1922–1995)
 13.  Futóné Dudás Katalin háziasszony, varrónő (1926–20??) 
 14.  Gálné Vicsek Mária háziasszony (1929–2010)
 15.  Gavlik Béla kádár (1939–20??)
 16.  Gertner Sándor nyugalmazott kőműves (1931–1998)
 17.  Hodoniczkyné Vörös Margit háziasszony (1914–1997)
 18.  Horváth László (Nádalja) 
 19.  Horváth Verona földműves (1941–20??)
 20.  Hugyik Bóha József földműves (1934–20??)
 21.  Jakubeczné Czelluska Piros háziasszony (1934–1999)
 22.  Jojinné Ljubinka Utvić háziasszony (1926–2013)
 23.  Junger Ilona Ica háziasszony (1932–2010)
 24.  Kissné Szível Éva könyvtáros (195?)
 25.  Koller István földműves (1921–2000)
 26.  Major Károly nyugalmazott könyvelő (1934–20??)
 27.  Maričičné Danica Cvetnarov T. hivatalnok (1923–1998)
 28.  Miković Milenko Nemeški nyugalmazott gépészmérnök (1926–20??)
 29.  Muhi István földműves (1905–1996)
 30.  Nagyné Vörös Gizella háziasszony (1923–2002)
 31.  Nacsa Gizella földműves, háziasszony (1923–2001)
 32.  Nacsa J. (Nádalja)
 33.  Nádiné Gál Mag Katalin háziasszony (1919–2006)
 34.  N. János, nyugalmazott közművesítési munkás (1950–20??)
 35.  Papp Ferenc nyugalmazott tapétázó (1928–20??)
 36.  Pintérné Szép Erzsébet háziasszony (1935–1997)
 37.  Romoda Ferenc kerékpárszerelő (1926–1996)

 99 A tanúk betűrendes névjegyzékének sorszámai nem tükrözik egyénenkénti titkosított azonosítószámukat.
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 38.  Schneiderné Andróczki Katalin háziasszony (1934–2012)
 39.  Skallákné Eper Tyúrom Jusztina háziasszony (1924–2002)
 40.  Stefánné Briják Ilonka háziasszony (1930–1995)
 41.  Süge Mátyás (levélkihordó), földműves (1914–2001)
 42.  Szép Imre, Szép Ádám fia (levélkihordó), zenész, földműves (1912–1997)
 43.  Szép Imre, Szép István fia földműves (1912–1999)
 44.  Szép László nyugalmazott hivatalnok (1935–20??)
 45.  Szép Márton nyugalmazott kőműves (1912–1996)
 46.  Szépné Simonyik Ilona háziasszony (1911–1995)
 47.  Sz. Márton nyugalmazott ácsmester (1924–2000)
 48.  Sz.-né Cs. Erzsébet háziasszony (1925–20??)
 49.  Szögi Dezső földműves (1931–2009)
 50.  Szögi Dezsőné Sági Rozália háziasszony (1933–1999)
 51.  Szögi István gazdálkodó, nyugdíjas (1927–2006)
 52.  Szögi Istvánné Odry Ottília nyugalmazott óvónő (1932–20??)
 53.  Tancsikné Móricz Eszter háziasszony (1937–20??)
 54.  Tiszta Pál nyugalmazott munkás (1925–2001)
 55.  Tojzán Csajda István asztalos (1922–1997)
 56.  Radomir Tucić gazdálkodó, földműves (1942–20??)
 57.  Urbánné (korábban Zóki Ferencné) Tojzán Etelka háziasszony (1915–2001)
 58.  Vujinné Kiss Erzsébet nyugalmazott tanítónő (1937–2010)

Ki hogy érte – a fél évszázados használati tilalom ellenére is – hasznosította a szenttamási 
kálváriát (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)



■    ■■  

Részben vagy teljesen felszámolt és házhelyeknek, illetve ravatalozó építésére kiosztott 
kisebbségi és felekezeti temetők Szenttamás északi negyedében: 1. az 1944-es tömegsírokra 
épített ravatalozó az ún. régi szerb temetőben; 2. a túlsóvégi magyar temető utcának és két 
házsornak kiosztott déli szeglete; 3. a jelenleg használt túlsóvégi egyetlen magyar temető; 
4. a házhelyeknek kiosztott református magyar–sváb temető; 5. a házhelyeknek kiosztott 

evangélikus sváb–magyar temető; 6. a házhelyeknek kiosztott izraelita (zsidó) temető; 
7. a vásártérhez csatolt nazarénus és egyéb felekezeti temető; és 9. az érintetlen 

szerb–pravoszláv temető sok elhanyagolt területtel



■■   ■   

III. A FELELŐSÖK



■    ■■  
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A SZENTTAMÁSI MAGYARIRTÁS FELELŐSEI

Ennyi év után megállapítani a felelősöket lehetetlen. Annál kevésbé, mert az azóta eltelt bő 
hat évtized alatt a hatalomtartók érdeke mindig is az volt, hogy ez ki ne derüljön, hiszen 
maga a hatalomtartó volt a legfelelősebb. A dokumentumokból azonban kétségtelenül meg-
állapítható, kik voltak a hatalomtartók. Az itt mellékelt sok-sok név elsősorban Szenttamás 
hatalmi szerveinek a tagjait jelöli meg. Azokat, akiknek kizárólagos intézkedési joguk volt, 
illetve azokat, akik nem csekély mértékben tudták a hatalmon levőket befolyásolni.

Más kérdés, hogy kik álltak a legfelsőbb hatalom élén. Nem kell sok kutakodás ahhoz, 
hogy a rendelkezésre álló, eléggé közismert dokumentumok alapján ezt is megállapítsuk. 
1944. október 17-től ugyanis Tito marsall katonai közigazgatás bevezetését rendelte el a 
bánsági, bácskai és a drávaszögi – baranyai – részeken. Minden hatalmat a katonai hatóság 
kezébe összpontosított, élére pedig kinevezte Ivan Rukavina tábornokot, aki kizárólag neki, 
Titónak tartozott felelősséggel. A helyi polgári hatóság mindenben köteles volt támogatni 
a helyi és a központi katonai hatóságot. A titói hatalom nem szűnt meg 1980-ban, Tito 
halálával, hiszen akkor lépett hatályba a „Tito után is Tito” jelmondat. Ez ugyan érvényét 
vesztette Milošević uralma kezdetén, de neki semmiféle érdeke sem fűződött a korabeli 
jugoszláv központi hatalom vétkeseinek felkutatásához és megnevezéséhez, pedig ő nem 
vállalta azokat a bűnöket. Így hát az ő idejében elnézték ugyan, hogy a magyarok elleni 
atrocitásokat az érdeklődők kutassák, ha tudják, de minden rendelkezésre álló eszközzel 
akadályozták is. Távolt állt tőle az a szándék, hogy a főleg szerbekből álló felelősöket meg-
nevezze vagy segítsen őket azonosítani.

A magyarirtás idején Szenttamáson hatalmon voltak

A második világháború alatti és az azt követő hónapok szenttamási eseményeiről, az ezeket 
meghatározó, illetve irányító, főleg helybéli szerbekről dicshimnuszokban megemlékező 
szenttamási szerb helytörténeti krónikások által közölt névsorokat elemezve nem nehéz 
megállapítani, hogy a szovjet hadsereg átvonulását követő napokban, hetekben, hónapok-

A vérengzés idején intézkedési joggal rendelkezőknek, élet és halál urainak saját kezű 
aláírásai. Felső sor: Mileta Gavanski vérbírósági elnök és Momčilo Milošev vérbírósági 

alelnök, alul Danica Cvetnarov vérbírósági tag aláírása (A szerző gyűjteményéből)
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ban kibontakozó és féktelen terrorba átcsapó szerb rémuralom idején a jól előkészített és 
megszervezett, felsőbb hatalmi közegek által is jóváhagyott és szított, fegyveres erőkkel 
is támogatott etnikai tisztogatásnak és népirtásnak kik voltak testületi megbízásból vagy 
egyéni szorgalomból a felelősei. A felelősség több szintű. Némelyek, mert ők voltak az el-
követők, mások, mert semmit sem tettek az atrocitások meggátlására, ismét mások pedig, 
mert néma cinkosként szemlélték a tömegmészárlást.

1944. október 20-án, a szovjet hadsereg bevonulásának másnapján a Jugoszláv Kom-
munista Párt helyi pártsejtjének előterjesztésére mintegy 100 szenttamási szerb nemze-
tiségű polgár megalakította az Ideiglenes Helyi Népfelszabadító Bizottságot (PMNOO 
– Privremeni mesni narodnooslobodilački odbor). A 13 tagú bizottság tagjai:1

   1.  Jovan Prodanovć Bata elnök,
   2.  Sima Džigurski alelnök, a népőrség parancsnoka,
   3.  Nestor L. Grujić titkár,
   4.  Ivan Zeremski pénztáros,
   5.  Zora Čokić tag,
   6.  Mladen Jojin tag,
   7.  Slavka Jojin tag,
   8.  dr. Zdenka Kesler-Babić,
   9.  Jelena Kurjački Jelo,
 10.  Stevan D. Manojlović, 
 11.  Isidor Nikolić, 
 12.  Bosiljka Šijačić, 
 13.  Anica Zurković.

1944. október 21-én, tehát már megalapítása másnapján, bokros teendőire való tekin-
tettel – „emberhiány” miatt – az Ideiglenes Helyi Népfelszabadító Bizottság (IHNFB) 
megduplázta tagjai létszámát újabb 13 aktivista mozgósításával. Ezek:

 14.  Milan Dunđerski tag (Mudrinski 2004, 16–17.),
 15.  Milan Jakšić tag,
 16.  Milan L. Kurjački tag,
 17.  Veljko Lekić tag,
 18.  Jovan Lj. Manoljlović, 
 19.  Gavra Nikolić, 
 20.  Nikola Nikolić, 

 1 Magyarázatra szorul a nevek mellett olvasható Bata (magyarul ’öcsi’), Lala (a bánsági szerb férfi  jelzője, olyan, 
mint a magyar góbé) stb. Az illegalitásban levő személyek a háború alatt kötelezően fedőnevet vettek fel. Ez 
később is rajtuk maradt. Például Josip Broz pártvezér így lett Tito. Mások a háború végén a ragadvány- vagy bece-
nevüket minősítették át ilyen fedőnévvé azt a látszatot keltve, mintha illegalitásban szerzett fedőnevük volna. (Vö. 
Subić 1996)



■■  A felelősök ■ 293 ■   

 21.  Žarko M. Nićin Lala,
 22.  Dušan Pavić, 
 23.  Mita Pridraški, 
 24.  Đoka Srđanov, 
 25.  Milica Vardić és
 26.  Dančika Zurković.

Még ezen a napon, az ülés folytatásában különféle bizottságokat létesített az IHNFB, 
s egy-egy tagját e testületek felelős vezetőjévé nevezte ki.

A Közellátási Népfelszabadító Alap két megbízottja, Zeremski Ivan és Nićin Žarko 
Lala mellé osztották be:

 27.  Isidor Jojint és
 28.  Dušan Nikolićot.

Sima Džigurski IHNFB-alelnököt a népőrség parancsnokává tették meg (Mudrinski 
2004).

1944. október 22-én a Bánság, Bácska és Baranya (Drávaszög) területére bevezetett 
katonai közigazgatás keretében létrehozták annak körzeti, járási és helyi parancsnokságait, 
és kinevezték ezek mindenható parancsnokait:

 29.  Pajo Gerenčević a Bácska–baranyai körzet,
 30.  Zoran Budišin az Óbecsei járás, 
 31.  Pero Jovanović pedig Szenttamás helyőrségének a parancsnoki tisztét látta el.2

Hatáskörük és feladataik keretében:3

 –  „az anyagi és emberi tartalékok gyors feltárása és mozgósítása volt a német és 
magyar fasiszta megszállók és helyi kiszolgálóik elleni végső harcra;

 2 „Rukavina tábornok, a katonai közigazgatás parancsnoka végrehajtási rendelettel szabályozta a katonai igazgatás 
területi szervezeti felépítését, jogkörét és illetékességét.” (Broz 1988, 147. 183. jegyzet)

 3 Sokatmondó adatok ezek. Amint a nevekből látható, a mintegy fele részben magyar lakosságú Szenttamáson a 
helyi hatalomban még csak mutatóban sincsen egyetlenegy magyar sem. Beszédesebb még, hogy a népek és nem-
zetek egyenrangúságát fennen hirdető Tito itt nem adott még a látszatra sem, a katonai közigazgatás kinevezett 
alparancsnokai között sincsen magyar. Érthetőbbé válik e körülmény, ha ismerjük Ivan Rukavina rendeleteit, 
amelyekben egyértelműen fogalmazva kimondja, hogy szavatolni kell a szlávság fölényét a reá bízott területen. 
Még többet mond azonban egy sokkal későbbi keltezésű esemény, amelyről Dušan Bilandžić horvát politológus és 
történész tesz említést a zágrábi Prometej kiadónál 2006-ban megjelent: Povijest izbliza című memoárjában. „…
Ibrahim Pašić ezredes meséli, hogy a Gárda pártbizottságában – ő akkor a Gardist lap szerkesztője volt – kiderí-
tették, hogy a Gárdába lett irányítva egy magyar regruta is. Ezt mint ébertelenséget elítélték azzal a magyarázat-
tal, hogy ő (a regruta), noha tagja a Kommunista Szövetségnek, álcázott ellenség is lehet.” (Idézi: Csorba 2009, 
58–59.)
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 –  a partizánegységek és a menekültek4 elszállásolása és ellátása;
 –  önkéntes harcosok toborzása;
 –  az elhagyott fasiszta vagyon begyűjtése, felügyelete és elosztása a katonai és a 

polgári szervek között;
 –  a népi vagyon védelme ellenséges szabotálások ellen,
 –  e vidék nemzeti és jugoszláv5 jellegének a megőrzése,
 –  a háborús bűnösök összefogdosása, népbíróság elé állítása és megbüntetése meg-

érdemelt ítéletekkel.”

A katonai közigazgatás helyőrség-parancsnokságának első szenttamási székhelye az ősi 
Dunđerski-házban [ma községi bíróság – P. J.], a második az egykori gimnázium épületében 
[ma kereskedelmi központ – P. J.], s végül a harmadik és utolsó a községházán volt. Mind a 
három épületben máig maradt nyoma a kegyetlen és véres kínzásoknak, halálra botozások-
nak. Turján és Nádalján, a túlnyomó többségben szerbek által lakott falvakban csak katonai 
őrállomások léteztek a községháza épületében. (Subić 1996, 315–316.)

1944. október 24-én, az IHNFB, megbízatása negyedik napján „gyengekezűség” miatt 
menesztette népőrség vezetői tisztéből Džigurski alelnököt, s helyére

 32.  Lazar Sekulićot nevezte ki a népőrség vezetőjévé.

Szerteágazó „rendteremtő tevékenysége eredményes gyakorlására” az IHNFB újabb 13 
taggal bővítette saját létszámát az alább felsorolt személyekkel (Mudrinski 2004, 17.):

 33.  Lazar Čobanov, 
 34.  Sima Đorđević, 
 35.  Ivan Jurišić, 
 36.  Dejan Kaplarski, 
 37.  Gavra Kaćanski, 
 38.  Ivan Maksimov, 
 39.  Miloš Manojlović, 
 40.  Sava Manojlović, 
 41.  Svetozar Miković, 
 42.  Lazar Milosavljević, 
 43.  Miloš Sarčev, 

 4 Menekültek alatt természetesen itt kizárólag azok értendők, akikkel a titói rendszer szimpatizált.
 5 A nemzeti minősítés magyar szövegben félreértésre is okot adhat, a jugoszláv mellett olvasva azonban egyértelművé 

teszi a szándékot és értelmezi a korábbi népidegen elemek kifejezést is. Nemzetinek számított elsősorban a szerb, 
illetve a többi délszláv. A népidegen minősítés nemzeti hovatartozástól függetlenül bárkire ráhúzható volt, akit a 
hatalmát építő Tito potenciális ellenségének tartott. Természetesen ebbe a kategóriába sokkal könnyebben beke-
rültek a magyarok és a németek, mint a délszláv népek bármelyikének tagjai. 
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 44.  Marija Šarić (később Mikovićné),
 45.  Luka Subakov.

1944. október 26-án az IHNFB jellemző határozatot hozott. A hidak és egyéb stratégi-
ailag fontos létesítmények megjavításához szükséges munkaerőt a magyarok és a németek 
soraiból kell összeszedni. (Mudrinski 2004, 17.)

Arról hallgat a szerb krónikás, hogy e munkabrigádokat – mint korábban több helyen 
említettük is – fegyveresek toborozták, fehér karszalag viselésére kötelezték, gyakran ütle-
gelésekkel hajszolták a nem éppen veszélytelen kényszermunkán.

1944. október 29-én, az IHNFB 10. ülésén egy „bőrkabátos elvtárs”, az óbecsei Járási 
NFB tagja jelenik meg

 46.  Živko Boarov

személyében, aki többek között ecseteli a – főleg nemzetiségi problémákkal terhelt 
bonyolult bánsági, bácskai és baranyai helyzetet és a katonai közigazgatás hatalomgyakor-
lásának szükségességét. Élesen bírálta az IHNFB-t is, mert ez ideig – 10 napon át, 9 ülésen 
hozott 44 döntéssel – nem tudott megoldani számos égető problémát, „mivel nem a nép 
soraiból való”. Az IHNFB ezután testületileg lemondott.

Ezt követően a helyőrségparancsnok [Pero Jovanović szerémségi hadnagy, immár a 
„nép soraiból” – P. J. meg jegy.] 25 tagból álló névsort terjesztett elő az ülés 11 órai folyta-
tására. Boarov elvtárs javaslatára egyhangúlag határoztak a helyőrségparancsnok névsorán 
szereplők beválasztásáról az immár nem ideiglenes Helyi Népfelszabadító Bizottságba. E 
második HNFB tagjai:

 47.  Milan Belić elnök,
 48.  Miloš Šarčev alelnök (2. megbízatás),
 49.  Nestor L. Grujić titkár (2. megbízatás),
 50.  Žarko M. Nićin Lala pénztárnok (2. megbízatás),
 51.  Jovan Ergelašev tag,
 52.  Mladen Jojin tag (2. megbízatás),
 53.  Slavka Jojin tag (2. megbízatás),
 54.  Rada Kešanski tag,
 55.  dr. Zdenka Kesler-Babić (2. megbízatás),
 56.  Milan Kiždobranski tag,
 57.  Cveta Kurjački tag,
 58.  Veljko Lekić tag,
 59.  Svetolik Miković tag,
 60.  Stevan Pivnički tag,
 61.  Mita Pridraški (2. megbízatás),
 62.  Jovan Prodanović Bata (2. megbízatás),
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 63.  Milan Prodanović, 
 64.  Bosiljka Šijačić (2. megbízatás),
 65.  Kosta Šijačić,
 66.  Đoka Šuvakov,
 67.  Jevrem Slavnić,
 68.  Luka Subakov (2. megbízatás),
 69.  Sreta Ćorić, 
 70.  Anica Zurković (2. megbízatás),
 71.  Danilo Zurković.

Amint láthatjuk, az akcióképtelenséggel és személyes túlkapásokkal megvádolt HNFB-
tagok közül az újnak majdnem a fele, 11 ismét szerepet és lehetőséget kapott az ismételt 
bizonyításra a második megbízatási időszakban, tehát abban a periódusban, amikor a 
kivégzések már valóságos tömegmészárlássá fajultak.

Az így átszervezett helyi hatalmi testület már aktív végrehajtó szervet is választott sa-
ját soraiból. Ezt a 8 tagú testületet az alábbiak alkották: Milan Belić elnök, Miloš Šarčev 
alelnök, Nestor L. Grujić titkár, Žarko M. Nićin Lala pénztárnok, Slavka Jojin tanítónő, 
Svetolik Miković politikai biztos, Jovan Prodanović Bata korábbi elnök és Bosiljka Šijačić 
ifj úkommunista.6

A testület hat tagja már az előző megbízatásban bizonyította helytállását, kiérdemelte 
vezető szerepét a katonai közigazgatás teljes három hónapos tartama alatt véghezvitt tö-
meges népirtásban.

Még azon az ülésen rendőrségi szakosztályt is létesített a HNFB, és kinevezte annak 
vezetőit is:

 72.  Jovan Obadovot parancsnokká és
        Svetolik Mikovićot politikai tisztté. (Subić 1996, 324–325.; Mudrinski 

2004, 18.)

1944. október 31-én a szenttamási HNFB minden 16 és 60 év közötti, mezőgazdasági 
és egyéb munkára fogható nem szláv népből összeszedett személyekből munkacsoportokat 
létesített az elhanyagolt határ mezőgazdasági terményeinek betakarítására és az őszi szántás, 
vetés elvégzésére. (Mudrinski 2004, 17–18.)

A szenttamási szerb krónikaíró nem szól arról, hogy a forrásdokumentumokként em-
legetett iratkötegek és jegyzőkönyvek megemlítik-e, hogyan folyt a brigádokba toborzás, 
és kiket soroltak oda, hogyan bántak velük.

 6 A hatalom átalakítására kétségtelenül felsőbb utasításra került sor, igazolja ezt a „bőrkabátos elvtárs” jelenléte. 
A vérengzés ezek után még inkább elfajult. Az sem lehet tehát kétséges, hogy a felsőbb hatóságok elégedetlenek 
voltak a korábbi kivégzésekkel, s ők vették kézbe az ügyet, hogy minél több személyt végezzenek ki a katonai 
közigazgatás szerveinek támogatásával. 
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1944. november 6-án a HNFB kötelezte a szerb pravoszláv egyházat iskolaépületei 
alkalmassá tételére és az 1917. és 1921. évek között született és anyakönyvezett (szerb) 
férfi ak adatainak kijegyzésére, hogy az ezek közül elérhetőkből válogassák ki és mozgósít-
sák a megalakított helyi rendőrség – a népi milícia néven ismert belbiztonsági szervezet 
– állományát.7

Ebben az időben a szerb és a magyar diákok mind egy-egy korábbi szerb iskola épületébe 
tömörítve jártak iskolába, mert a zárdát és a magyar állami és egyházi iskolákat kórházként, 
később árvaházként használták.

1944. november 6-án a katonai közigazgatás óbecsei járási főparancsnoka,

 73.  Zoran Budišin adta ki a fentebb említett rendeletet, amellyel kötelez minden, 
me zőgazdasági munkára, kukoricatörésre, répa- és burgonyaszedésre, szántásra, 
vetésre, híd- és útjavításra mozgósított magyart és németet, férfi t és nőt fehér 
karszalag viselésére a jobb karján annak megjelölésére, hogy munkaszolgálatos, de 
mindenekelőtt mozgása ellenőrzése céljából. S hogy napközben egyetlen megjelö-
letlen magyar vagy német sem jelenhet meg nyilvános helyen. (Kasaš 1996, 162.)

A szenttamási ötlet és gyakorlat tehát később a járási hatóság által lett „szentesítve”.
Budišin parancsnok rendelete szerint a testi kényszermunka alól a magyarok és a németek 

közül csak a külön orvosi igazolással rendelkező betegek, szülés előtt álló terhes nők és az 
öt évnél fi atalabb gyermeket nevelő anyák, továbbá a frontszükségleteket ellátó gyárakban 
nélkülözhetetlen munkások mentesültek. A karszalaghordási kötelezettség alól azonban 
még ők sem. A magyarok és a németek számára kieszelt megszégyenítő rendeletről tudjuk 
még az alábbiakat. Szenttamáson a kényszermunkabrigádokba 1100 nyilvántartott személyt 
mozgósítottak. Mintegy 900-at a mezőgazdasági, 200-at pedig híd- és útjavításra és egyéb 
munkára. Jellemző, hogy a korabeli iratkötegek, jegyzőkönyvek, harcosszövetségi8 és levél-
tári dokumentumok tartalmát szorgalmasan vallató két szenttamási krónikaíró professzor 
egyike sem akadt rá az akkoriban létrehozott egyik legfontosabb testület, a szenttamási 
háborús bűnöket és azok elkövetőit felkutató községi bizottság dokumentumaira. Élet és 
halál urai voltak e szerv tagjai, százszámra küldték a szenttamási magyarokat a halálba. 
Vagy a föld nyelte ezeket a dokumentumokat, vagy szándékos agyonhallgatással törölni 
szeretnék a felsőbb hatalom által is szervezett és irányított etnikai tisztogatásnak nemcsak 
a tényét, de még az emlékét is.

Pedig nagyon is léteztek ilyen népirtásra szakosított, helybéli szerbekből összeállt testü-
letek. A kíméletlenségeket és irgalmatlanságokat túlélő magyarok életük végéig borzadállyal 
emlékeznek az e testületekben jeleskedő szenttamási szerb vérbírák egyikére-másikára.

E testületben jeleskedtek:

 7 Ez is sokatmondó adat, s igazolja, hogy a magyarok kizárása a helyi hatalomból megfontolt cselekmény volt, a 
felsőbb hatóság tudtával történt, még a szerb egyház segítségét is igénybe vették, nehogy bárki magyar véletlenül 
hatalmi pozícióba kerüljön. (Mudrinski 2004, 17–18.)

 8 Harcosszövetség (szerbül: Savez boraca) a Tito fegyveres egységeiben szolgáló frontharcosok szervezete.
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 74.  Mileta Gavanski elnök,9

 75.  Jelena Kurjački Jelo,
 76.  Lazar Gavanski, a „Csempeszájú”,
 77.  Danica Cvetnarov (később Maričićné),
 78.  Momčilo Milošev Kiseljak alelnök,
 79.  Zdenka Kesler-Babić,
 80.  Ivan Zeremski,
 81.  Stevan Dunđerski Šuco,
 82.  Ozren Debeljački pék,
 83.  Jovan Prodanović Bata,
 84.  Lazar Sekulić,
 85.  Milan Belić,
 86.  Žarko Nićin Lala,
 87.  Svetolik Miković,
 88.  Stevan Slavnić Pišta,
 89.  Jovan Obadov,
 90.  Sava Feldvarčan,
 91.  Đoka Janošev Opa,
 92.  Radivoj Kaćanski,
 93.  Radivoj I. Debeljački, 
 94.  Milenko I. Debeljački, 
 95. [Ilija?] Bačić,
 96.  Bogdan Milinov Leđanski,
 97.  Momir Kiždobranski,
 98.  Sima Đivicko,
 99.  Milan Kiždobranski.

Eléggé furcsa, de Szenttamáson már 1944. december 18-ára tehető a későbbi években 
általánossá vált „önkéntes terménybeszolgáltatások” és persze, a vele együtt járó bajuszté-
pések nyitónapja. A helyi végrehajtó bizottság megvitatta a belgrádi Rakovica gépgyárnak 
a szenttamási Slavko Kulačin által tolmácsolt kérését, s ennek értelmében a faluban 500 kg 
burgonyát, 300 kg babot és 10 db hízósertést kellett „felvásárolni”.

A „hiteles múltidézésre” törekvő szenttamási szerb krónikás e felvásárlásról így ír: 
„Csak halkan lehetett beszélni arról, hogy a községháza pincéjében megkínozták azokat, 
akik nem akartak vagy szegényeknek talán nem is volt hízójuk, gabonájuk, zsírjuk átadni 
a városi munkások élelmezésére. Anyám testvérének, Dinjaški Slavkónak ezért a hasán ug-
ráltak, minek következtében utána vért vizelt. Ütötték-verték az embereket és a bajuszukat 
tépték. Fájdalmas jajgatásuk a pincéből az utca másik oldalán is hallatszott.” (Mudrinski 
2004, 20–21.)

 9 A listát tanúvallomások alapján állította össze a szerző, s az idézett könyvekben található adatok hitelesítik a tanúk 
közlését. Részben ugyancsak megerősíti a közölteket Gion Nándor író a könyvünkbe vett idézetekkel is.
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Krónikásunk tud és beszél is a beszolgáltatások szerb szenvedő alanyairól, akik szeren-
csére túlélték az őket ért bántalmakat. Nem tud és nem beszél azonban halott áldozatokról. 
Vajon miért? Azért, mert a szerbek között ilyen nem is volt. S nem beszél még az általa 
említetteknél sokkal végzetesebb következményekkel járó „kezelésekről”, amelyek miatt 
számos szenttamási magyar ember mindenét hátrahagyva világgá vagy egyenesen a halálba 
menekült, mint például Odry János és a Horgász bácsi, akik a további beígért kínzásoktól 
rettegve végeztek magukkal. Vagy mint Botka István és Szögi Péter, akik börtönőreik „ke-
zelése” után kerültek meszesgödörbe vagy koporsóba.10

1945. január végén megszüntették a 90 napig tartó katonai közigazgatást. „A megszün-
tetett intézmény, minden hatáskörét és illetékességét az akkorra már jól megszervezett 
helyi NFB-re ruházta át” (Subić 1996, 316.), amelyet éppen a helyőrségparancsnok, Pero 
Jovanović előterjesztésére választottak meg.

Ezután már csak bírósági – igaz, gyakran koncepciós – eljárásban meghozott ítéletek 
alapján lehetett magyart ölni vagy bebörtönözni. Legalábbis hivatalosan.

A fellélegzés azonban nagyon korainak bizonyult. Még további két hónapon keresz-
tül tisztségében maradt a katonai helyőrségparancsnok által három hónappal korábban 
megválasztatott túlbuzgó, soviniszta, rezsimhű HNFB, amelynek tagjai egytől egyig és 
testületileg is felelősek a szenttamási magyarság és kisebb számú németség ellen elkövetett 
erőszakért. A fékek behúzása kedvét szegte az addigi munkájuk végzésében egymást túllihegő 
hóhéroknak. A mérhetetlen magyargyűlölet azonban fennmaradt napjainkig. Ez abból is 
látszik, hogy akkoriban még hosszú hónapokig nem kerülhetett be egyetlen magyar sem 
az önkormányzatba, jóllehet egymást követték az újabbnál újabb átszervezések. Ma pedig 
erről árulkodik az a tény, hogy a szenttamási krónikák szerb írói ezeket a kérdéseket nem 
is érintik.

1945. március 27-én 140 gyermek és 31 anya érkezett menekültként Szenttamásra a 
szlavóniai harcok térségéből. Ezek hazatérése után a helyükre Belgrádból hadiárvák érkez-
tek. Az otthon lakóinak élelmezését a helyi AFŽ11 szervezte meg, nagyon eredményesen. 
Szálláshelyük kezdetben az úgynevezett uncsicsi12 iskola, majd a katonakórház megszűntével 
a zárdaépület és a katolikus egyházi iskola lett.

1945. április 1-jén a szenttamási HNFB ismét átszerveződött. A felsőbb hatóság a 
rendcsináló mezét öltötte magára itt is. Ezért a törvényesség látszatának betartására kény-
szerítő korlátozások miatt a helyi hatalom képviselőinek jó a fele hanyagnak és felelőtlennek 
bizonyult.

Teljes kéthavi önállósága során a HNFB alaposan levizsgázott. A semmivel kevésbé nem 
vétkes felettes hatalom beavatkozott. Jórészt azért, hogy elvégezze a szerecsenmosdatást, 
de legfőképpen mégis azért, hogy a felelősség ráeső részét eleve áthárítsa a beosztottjaira. 

 10 Botkáné Szincsák Ilona és Szögi Dezső közlése.
 11 Antifašistički front žena, magyarul Nők Antifasiszta Frontja. A betűszóval jelzett sokféle korabeli szervezet neve 

közül ezét nem magyarították, a magyar sajtó és a politikai köznyelv is a szerb változatot használta, így: Áfézsé.
 12 Uncsics = nyugati városrész Szenttamáson. (Subić 1996, 332.)
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Lényegében erről beszél memoárjában Isa Jovanović13 is, amikor közli, a magyarokon elkö-
vetett sérelmek miatt hogyan vonta felelősségre beosztottjait maga Tito.

 100.  Vujica Gajinović, a körzeti NFB titkára és
 101.  Đurica Munjin, a járási NFB alelnöke megjelent a HNFB április elsejei ülé-

sén, és éles hangnemben kritizálva a testületet megállapították: „a bizottsági 
tagok hanyagul vagy egyáltalán nem végzik feladatukat, nagyobb hányaduk 
még az ülésekre sem jár el. Emiatt Milan Belić benyújtotta lemondását elnöki 
tisztéről, Miloš Šarčev alelnök meg Újvidékre költözött. Súlyos hibaként rótták 
fel az elvtársak, hogy a HNFB összetétele nem felel meg a helység szociális 
struktúrájának.”

Határoztak tehát a HNFB átszervezéséről. A katonai közigazgatás alatt és előtt jeleskedő 
13 tag megbízatását meghosszabbították, a fegyelmezetleneknek minősítettek helyére pedig 
újakat tettek. Természetesen mind szerbeket, akik a fordulat után eltelt öt és fél hónap alatt 
már valamelyik bizottságban vagy egyébként alkalmasaknak bizonyultak. Ez pedig minden 
kétséget kizáróan azt jelenti, hogy az átszervezett és felújított HNFB továbbra is etnikailag 
tiszta, egynemzetiségű: szerb maradt, s régi és új káderei szavatolták a korábbi magyarel-
lenes politika folytatását. A felsőbb hatóságnak és a Kommunista Párt felsőbb szerveinek 
még ekkor is csupán a helyi hatalmi szerv szociális struktúrája ellen volt kifogásuk, az egy 
cseppet sem bántotta őket, hogy a magyarok ismét kimaradtak belőle.

A névsorokból látható, hogy Szenttamáson a honvédség kivonulásától számítva mintegy 
fél éven át a rémuralom hangadói és irányítói kizárólag helybéli szerbek voltak. Királypár-
ti, földbirtokos, soviniszta, jól megértette magát a földnélküli bolsevista proletárral és az 
iparossággal. Mind egyet akart: vérbosszút, etnikailag tiszta szerb Szenttamást, és amíg 
csak lehet, addig szabad rablást. Csak a végrehajtás módja körül volt némi eltérés közöt-
tük. Céljuk elérésének vérrel szennyezett befejező részét azonban már inkább jövevény 
nemzettársaikra, a Tisza mentéről, főleg a Sajkás-vidékről érkező partizánokra és a helybéli 
cigányságra bízták. A módosabbak fontoskodva jártak-keltek a szerencsétlen, begyűjtött 
potenciális áldozatok között, s néha egyet-egyet ki is mentettek.

A katonai közigazgatás megszüntetésével nagy változás történt a helyi lakosság életében. 
Távoztak a vidéki partizánfegyveresek, és így megszűnt az etnikai tisztogatáshoz nélkülöz-
hetetlen fegyveres erő. Az etnikai indíttatású üldözések és zaklatások ugyan folytatódtak, de 
már nem helyszíni likvidálásokkal, hanem jogilag eléggé kifogásolható módon és eszközök-
kel, koncepciós perek útján. Következett a még sokáig rettegett Ozna és az UDBA ideje.

 13 Isa Jovanović U službi revolucije [A forradalom szolgálatában] című memoárjában leírja, hogy e vészterhes napok-
ban Tito magához rendelte őt és Jovan Veselinov Žarkót. Ez utóbbi volt akkor a Kommunista Párt első embere a 
Vajdaságban, ő meg a második. Lehordta őket, hogy ártatlan magyarok sokasága lakol. Azzal védekeztek, hogy 
ilyesmiről nem is hallottak. Emiatt újabb szidást kaptak. Az ügy azzal végződött, hogy Tito barátságosan megven-
dégelte őket. (Vö. Jovanović 1987, 198–199.)
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A háború utolsó előtti hónapjában átszervezett HNFB összetétele (Subić 1996, 
325–327.):

 102.  Radivoj S. Kaćanski elnök, új ember,
 103.  Milan Kiždobranski alelnök (2. megbízatás),
 104.  Nestor L. Grujić titkár (3. megbízatás),
 105.  Žarko M. Nićin Lala (3. megbízatás),
 106.  Milan Belić tag, előző elnök (2. megbízatás),
 107.  Vlada Čobanov új tag,
 108.  Ivan Ergelašev új tag,
 109.  Milan Gavanski új tag,
 110.  Lazar Jocić új tag,
 111.  Ivan Jurišić (2. megbízatás),
 112.  Slavko Miković új tag,
 113.  Svetolik Miković (2. megbízatás),
 114.  Momčilo Milošev új tag (előbb vérbíró),
 115.  Lazar Milosavljević (2. megbízatás),
 116.  Lazar Nikolić új tag,
 117.  Mica Pridraški (2. megbízatás),
 118.  Jovan Prodanović Bata (3. megbízatás),
 119.  Milan Prodanović (2. megbízatás),
 120.  Milorad Šešević új tag,
 121.  Kosta Šijačić (2. megbízatás),
 122.  Đoka Šuvakov (2. megbízatás),
 123.  Jevrem Slavnić (2. megbízatás),
 124.  Luka Ćorić új tag,
 125.  Sreta Ćorić (2. megbízatás),
 126.  Danilo Zurković (2. megbízatás).

A harci cselekmények befejezését követő majdnem fél év után sem vált sokkal bizton-
ságosabbá a szenttamási magyarság sorsa, ez azonban az IHNFB és a HNFB tagjainak 
megosztottsága, egymással szembeni éles ideológiai ellentéte, a belső leszámolások és 
tisztogatások sorozata miatt nem követhető. A magyarkérdés tekintetében ideológiai 
ellentéteik és feszültségeik végül csak megszűntek. Ez főleg abból látszik, hogy a HNFB 
25 tagja között ott találunk 15, korábban már nagy tapasztalatot szerzett hétpróbás szerb 
„herojt” – nemzeti hőst. Ezek – akár jobb- vagy baloldali beállítottsággal – mind nélkü-
lözhetetlen elemei maradtak a magyartalanító hatalomnak Szenttamáson. Tizenegyen 
közülük a második, négyen pedig már a harmadik megbízatásban gyakorolták az élet és 
halál mindenható urának szerepét. És szavatolták a történtek elleplezését.

A testület tíz új tagja sem a toleranciáról vagy magyarbarátságáról volt ismert. A katonai 
közigazgatás megszüntetése után átszervezett HNFB új elnöke, Radivoj Kaćanski például 
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még 1945 áprilisában is „likvidált magyarok névjegyzékét” készítgette. (Kasaš 1996, 170.) 
Vagy Momčilo Milošev, aki 1943 júniusában még Draža-párti, csetnik ellenállást szervező 
királypárti tiszt (Subić 1996, 327.), 1944 őszén meg már a Tito-párti rögtönítélő bíróság 
egyik vezetője. A bizottság további öt új tagjának famíliája adott még rettegett fejvadászokat, 
a Čobanov, az Ergelašev és a Čorić 1-1, az egykori „magyar nemes” Miković 2, a szintén 
magyar nemesi múlttal dicsekvő Nikolić nemzetség pedig négy családtagját is mozgósította 
a HNFB előző két népirtó testületében.

S az sem elhanyagolható, hogy ezek az újak milyen hírhedt elődök helyét foglalták el. 
Jelena Kurjački Jelo, Miloš Sarčev, dr. Zdenka Kesler-Babić, Bosiljka Šijačić, Mladen Jojin, 
Luka Subakov, Anka Zurković és még sokan mások cselekvő résztvevői voltak az előző két 
vérengző testületnek. S hogy továbbra is nagyon aktív részesei maradtak a „háborús bűnöket 
és háborús bűnösöket feltáró és üldöző folyamatoknak és eljárásoknak”, azt a nevük hallatán 
jelentkező rettegés, félelem és iszony jelezte a szenttamási magyarság körében még hosszú 
éveken át, s jelzi egészen napjainkig.

A két eminens szenttamási szerb krónikás kínosan ügyel arra műveiben, nehogy va-
lamilyen formában említés történjen a magyarellenes népirtásról és erőszakos elűzésről. 
Alkotásaikban csak néhány félmondat utal arra, hogy ilyen megtörtént.

Majdnem 400 oldalas könyvében Subić ködösítve vagy egyáltalán nem tünteti fel 
tényekként emlegetett állításai forrását, tanúinak a nevét. Rendhagyó módon két esetben 
említ meg név szerint is szenttamási magyart, akiket háborús bűnösnek nevez: Andróczky 
Aladár községi bírót és Czelluska Mihály „vallomástevő nemzetőrt”. Nyilvános kivégzésük-
ről és a vallomás kikényszerítési módjáról azonban már nem szól annak ellenére sem, hogy 
ifj úkommunistaként 18 évesen személyesen is részese volt a fordulat utáni eseményeknek, 
és fegyveresen is szolgált a háború végén. Az igazságszolgáltatásnak nevezett eljárásról is 
szűkszavúan szól. Könyvének 175. oldalán részleteket közöl Mileta Gavanskinak, az egyik 
tanújának vallomásából – aki egyébként Szenttamáson a legfőbb vérbíró volt, később pedig 
községi vagyonjogi ügyész – így: „A megszállók és helybéli segítőik gaztetteit nyomozó és 
az azt megállapító ankétbizottság tagjaként dolgoztam a felszabadulás után Szenttamáson 
is. A bizottság feladata az volt, hogy a felszabadulás után felderítse egyes lényegesebb rész-
leteit a szenttamási lakosság elleni vérengzésnek, s hogy azonosítsa a bűnösöket, akik aktív 
résztvevői voltak e háborús bűnöknek, hogy megkapják megérdemelt büntetésüket. Egyes 
háborús bűnökkel vádolt gonosztevők vallomásából tudom, hogy még a háború kitörése 
és a véres áprilisi események előtt Bácska minden helységében bizottságokat szerveztek a 
közismertebb magyarok, főleg értelmiségiek köréből, akik turistaként utazva közvetlen 
kapcsolatban álltak Budapesten a nacionalistákkal és revizionistákkal. Budapesten kaptak 
utasításokat, mihez tartsák magukat, és mit kell tenniük, ha kitör a háború. Tudok arról is, 
hogy a magyar megszálló katonaság bevonulásakor ez a bizottság irányította előre elkészített 
tervek alapján a nemzetőrök összes gonosztevő provokációs akcióját.” (Subić 1996, 276.)

A később súlyos alkoholistává lett tanú önigazoló, foghíjas és bizonyítatlan vallomását 
ragozva Subić, könyvének 176. oldalán, több tíz szemtanú vallomásával szöges ellentétben 
álló, bűnügyi regénybe illő változatát adja elő a bevonuló honvédsereg szenttamási fegyveres 
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szerb fogadtatásának, így: „Nyomban a magyar megszálló katonaság szenttamási bevonulá-
sát követően eredményesen végrehajtották az előre elkészített tervet. A nemzetőrök egyik 
csoportja és a magyar soviniszták egyenként behúzódtak a békés szerb lakosság udvaraiba 
és padlásaira, és innen lövöldöztek vaktában a benyomuló magyar megszálló katonákra, 
megrendezve ily módon a látszatot, hogy szerb csetnikek szervezésében a békés szerb la-
kosság ellenállást tanúsít, ami igazolja a szerb lakosság gyilkolását.”

Tanulságos mese a hiszékenyek ámítására.
Az impériumváltás első fél évében vállalt szerepük és tevékenységük miatt az előző név-

sorokban említett, jóval több mint száz helybéli szerb személy szinte egytől egyig ártatlan 
polgári lakosság ellen elkövetett súlyos háborús bűnökért lett volna felelős, ha a bolsevista 
és posztkommunista rendszer nem csinált volna belőlük saját létének igazolására is nemzeti 
hősöket.

Szenttamási újjáépítés. Az 1944–1945-ös „tisztogatások” után, a községháza 
és a szerb templom közötti üzleti negyed lebontását követően az új rendszer fölépítette 

saját Szabadság-szobrát, s hátterében a lebontott csendőrlaktanya helyén 
az új Szövetkezeti Otthont (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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Az 1944–1945-ös szenttamási magyarirtás 
felelősei és segítőik14

 1.  Ruža Aničić fegyveres felhajtó és kórházi kellékeket harácsoló buzgólkodó. (T: 
33., 45. és 47.)

 2.  Ruža Aćimović fegyveres felhajtó és fosztogató. (T: 33. és 47.)
 3.  Gruja Atanackov bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 4.  Sofija Babić bázislakó ifjúkommunista,15 később partizán. (Subić 1996, 293.)
 5.  [Ilija?] Bačić a vérbíróság egyik hangadója és irányítója. (T: 15. és 22.)
 6.  Dara Đ. Baskijin fegyveres kórházi beszerző (Subić 1996, 321.) és kellékhará-

cso ló. (T: 33., 45. és 47.)
 7.  Danica Bekić kórházi betegápoló az apácák kórháznak kisajátított zárdájában. 

(Subić 1996, 321.)
 8.  Angelina Belić lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 9.  Dančika Belić alaptalan feljelentést igazoló hamis tanú. (Aláírása dokumen-

tumról – 317. oldal)
 10.  Gliša Belić gyanúsított, de a megyebíróság által felmentett csetnik ellenálló. 

(Subić 1996, 185.)
 11.  Đoka Belić Đokara földbirtokos, nyüzsgő, néha „magyarmentő”. (T: 9. és 46.)
 12.  Katica Belić lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 13.  Lazar Belić gyanúsított, de a megyebíróság által felmentett csetnik ellenálló. 

(Subić 1996, 185.)
 14.  Milan S. Belić bázistartó, a katonai közigazgatás (KKI) alatt (II.) Helyi 

Népfelszabadító Bizottság (HNFSZB) és a Végrehajtó Bizottság16 elnöke és a 
(III.) HNFB tagja. (Subić 1996, 325.)

 15.  Rado Belić Kastrola v. Ženski lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 
1996, 286.)

 16.  Žarko Belić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 307.)
 17.  Vladimir Bikicki gyanúsított, de a megyei bíróság által felmentett csetnik ellen-

álló. (Subić 1996, 185.)
 18.  Živko Boarov, az illegális JKP Óbecsei Járási Népfelszabadító Bizottság tagja. 

(Subić 1996, 281.)
 19.  Nikola Brčanin lovas bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 293.)
 20.  Zoran Budišin, a KKI óbecsei járási parancsnoka, a magyarokat karszalag 

viselésére kötelező járási rendelet kiadója. (Kasaš 1996, 362.)
 21.  Mita Čajić bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 293.)

 14 Kiskapitálissal szedve azok neve, akiknek közvetlen vagy közvetett vétkessége tanúsított is.
 15 Szerb betűszóból eredő nevén skojevac. SKOJ = Savez komunističke omladine Jugoslavije (Jugoszláv Kommunista 

Ifj úsági Szövetség, JKISZ).
 16 Végrehajtó Bizottság = a helyi hatósági testület végrehajtó szerve.
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 22.  Danilka Ćirić aktív JKISZ-szervezőtitkár (Subić 1996, 296.), fegyveres résztve-
vője volt a házkutatásoknak is. (T: 33., 45. és 47.)

 23.  Isidora Čobanov lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 24.  Lazar Čobanov, az (I.) IHFNB tagja. (Subić 1996, 324.)
 25.  Vlada Čobanov, a (III.) HFNB tagja a katonai közigazgatás megszűnte után. 

(Subić 1996, 327.)
 26.  Saveta Čokić lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 308.)
 27.  Zora Čokić, az (I.) IHNB tagja, JKISZ-titkár. (Subić 1996, 323.)
 28.  Mita Čolić bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 29.  Đura Ćorić Ćopa fegyveres hajcsár, a Zajgó lány másik gyilkosa. (T: 2., 15., 

23., 33. és 46.)
 30.  Luka Ćorić, a KKI utáni (III.) HNFB tagja. (Subić 1996, 327.)
 31.  Sreta Ćorić, a KKI alatti (II.) HNFB és a (III.) HNFB tagja. (Subić 1996, 

325., 327.)
 32.  Milenko Ćupić bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 

301.)
   33.  Danica T. Cvetnarov kórházi betegápoló (Subić 1996, 322.), az (I.) IHNFB 

által létesített Népbíróság fi atal vérbírája (T: 21., 24. és 30.) s egyben feljelentést 
tevő vádoló is (lásd s. k. aláírását a vádiratról – 291. oldal).

   34.  Lenka T. Cvetnarov fi atal aktivista (Subić 1996, 378.), fegyveres felhajtó, alkal mi 
házkutató és fosztogató. (T: 15., 28. és 30.; fényképe a 317. oldalon a szerző 
gyűjteményéből)

   35.  Rada T. Cvetnarov fegyveres felhajtó és alkalmi fosztogató. (T: 28. és 30.)
   36.  Jovica Debeljački kerékpárszerelő, nyüzsgő, magyar mesterét elhurcoltatta annak 

műhelyéért. (T: 22., 33. és 42.)
   37.  Julka Debeljački kutasi (Drea) bázistartó tanyás gazda, majd ugyanott verőlány. 

(T: 34. és 35.)
   38.  Julka R. Debeljački kórházi ápolónő a nővérek kórházul kisajátított zárdájában. 

(Subić 1996, 321.)
   39.  Kaja Debeljački nyomozó, minősítőbiztos-helyettes. Lásd s. k. aláírását (317. 

oldal) egy vádiratról.
   40.  Milenko Ise Debeljački, az (I.) IHNFB által létesített Népbíróság fiatal 

vérbírája. (T: 14., 22. és 42.)
   41.  Nada D. Debeljački kórházi ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
   42.  Ozren Debeljački pék, fegyveres népőr, felhajtó és fogdaparancsnok. (T: 

6., 22. és 47.)
   43.  Radoslav Ise Debeljački, az (I.) IHNFB által létesített Népbíróság fiatal 

vérbírája. (T: 14., 22. és 42.)
   44.  Ruža Ž. Debeljački kórházi ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
 45.  Zorka Debeljački kórházi ápolónő a nővérek kórháznak kisajátított zárdájában. 

(Subić 1996, 321.)
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 46.  Milka Dević, a JKISZ szenttamási alapító, szervező titkára. (Subić 1996, 296.)
 47.  Lazar Dinjaški orvostanhallgató, kórházi segédorvos a zárdakórházban. (Subić 

1996, 320.)
 48.  Paja Doroslovački bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 286.)
 49.  Joca Dragin bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 286.)
 50.  Dobrivoj Dražić bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 286.)
 51.  Mile Drča Miljuš kutasi (Drea) bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 

286.)
 52.  Dančika Dunđerski gyanúsított, de a megyebíróság által felmentett csetnik el-

len álló. (Subić 1996, 185.)
 53.  Đura Dunđerski, a Kis Šuco verőlegény. (T: 22. és 44.)
 54.  Milan Dunđerski, az (I.) IHNFB tagja az első bővítés után. (Mudrinski 

2004, 17.)
 55.  Stevan Dunđerski Šuco fegyveres népőr, rendőr, felhajtó, letartóztató és 

előállító. (T: 3., 15., 22. és 33.)
 56.  Todor L. Dunđerski fegyveres kórházi őr (Subić 1996, 321.), rekviráló kocsikísé -
  rő. (T: 47.)
 57.  Sima Đivičko, az (I.) IHNFB által létesített Népbíróság vérbírája. (T: 22. és 

44.)
 58.  Sima Džigurski, az (I.) IHNFB alelnöke és a fegyveres népőrség parancsnoka. 

(Mudrinski 2004, 16.)
 59.  Desanka Ergelašev Nina, a hírhedt Popov fivérek anyja, nyüzsgő, kocsmárosné. 

(T: 18., 42. és 55.)
 60.  Ivan Ergelašev, a (III.) HNFB tagja a KKI megszűnése után. (Subić 1996, 

326.)
 61.  Jovan Ergelašev, a (II.) HNFB tagja a KKI ideje alatt. (Subić 1996, 325.)
 62.  Saveta S. Ergelašev kórházi ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
 63.  Rada Eškutov lógós bázislakó, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 64.  Sava Feldvarčan magyar foglyokat vallató, borotvával megcsonkító, herélő 

borbély. (T: 4., 6. és 18.)
 65.  Flóris Viktória kórházi mosó- és takarítónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 

321.)
 66.  Danilo Gajić lógós bázislakó, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 67.  Vujica Gajinović, a Dél-bácskai Körzeti Népfelszabadító Bizottság titkára. 

(Subić 1996, 326.)
 68.  Nikola Galić lógós bázislakó, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 69.  Dragica Gavanski kórházi ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
 70.  Emilija Gavanski lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 71.  Lazar Gavanski Csempeszájú az (I.) IHNFB által létesített Népbíróság 

egyik földbirtokos, hangadó vérbírája. (T: 18., 33. és 36.)
 72.  Milan Gavanski, a (KKI utáni) III. HNFB tagja. (Subić 1996, 326.)
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 73.  Mileta Gavanski jogász, a szerb pravoszláv egyház titkára, az (I.) IHNFB 
által létesített Népbíróság elnöklő vérbírája. (Subić 1996, 185.; T: 4., 16., 18., 
és 56.; s. k. aláírása egy dokumentumról a 291. oldalon)

 74.  Miodrag Gavrilović lógós bázislakó, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 75.  Todor Gavrilović Rile bázislakó partizán, politikai biztos. (Subić 1996, 300.)
 76.  Paja Gerenčević, a katonai közigazgatás bács–baranyai parancsnoka. (Su bić 

1996, 315.)
 77.  Bora Gložanski lógós bázislakó, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 78.  Rado Gložanski Kuljan magyar embert feleségéért elhurcoltató nyüzsgő. (T: 15., 

18. és 25.)
 79.  Nestor L. Grujić három megbízatásban titkár a HNFB-ban, VB-tag. (Subić 

1996, 323–327.)
 80.  Rado Grujić Grad lógós bázislakó, később partizán. (Subić 1996, 293.)
 81.  Olga Z. Đermanović kórházi ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 

321.)
 82.  Sima Đorđević az (I.) IHNFB tagja a második bővítéstől (Subić 1996, 324.), 

kitelepítő biztos és néha magyarmentő. (T: 2., 30. és 47.)
 83.  Stanimir Đurđev gyanúsított, a megyei bíróság által felmentett csetnik ellenálló. 

(Subić 1996, 185.)
 84.  Luka Đurić [Đumić], Bosnyák Luka kutasi bázislakó lógós (Subić 1996, 

286.), majd fejvadász partizán, Mileševón és Kutason verőlegény és főhóhér. 
(T: 13., 34. és 35.)

 85.  Kosana Hadnađev fegyveres ifjúkommunista (Subić 1996, 330.) és felhajtó. (T: 
15., és 33.)

 86.  Stevan Ilić fegyveres ifj úkommunista (Subić 1996, 296.) és felhajtó. (T: 33. és 36.)
 87.  Milan Jakšić az (I.) IHNFB tagja az első bővítés után. (Mudrinski 2004, 17.)
 88.  Zora Janković a JKISZ szenttamási szervezetének összekötő futára. (Subić 1996, 

282.)
 89.  Đoka S. Janošev Opa fegyveres ifjúkommunista (Subić 1996, 374.), felhajtó, 

verőlegény és erőszaktevő. (T: 9., 33. és 42.)
 90.  Aleksandar Jocić gyanúsított, de a megyei bíróság által felmentett csetnik ellen-

álló. (Subić 1996, 185.)
 91.  Borislav L. Jocić 100 pengővel jutalmazott fiatal szerb fegyveres felhajtó. 

(Mudrinski 2004, 20.)
 92.  Lazar Jocić, a (III.) HNFB tagja a KKI megszűnte után. (Subić 1996, 326.)
 93.  Sima Jockov tanító, fegyveres biztonsági ember a zárdából lett kórházban. (Subić 

1996, 321.)
 94.  Isa Jojin, az (I.) IHNFB közellátási felelőse. (Subić 1996, 323.)
 95.  Mladen Jojin, az (I.) IHNFB és a (II.) HNFB oszlopos tagja. (Subić 1996, 

323–325.)
 96.  Sima Jojin lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 285.)
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 97.  Slavka Jojin tanítónő, az (I.) IHNFB, a (II.) HNFB és a VB tagja. (Subić 
1996, 323–325.)

 98.  Đurica Jojkić, a JKP Dél-bácskai Körzeti Bizottságának titkára, lázadás-
szervező, később Belgrád város elnöke (Subić 1996, 293.) és a Czvitkó rendőr-
főnököt Turján meggyilkoló csapat egyik vezetője. (T: Szép Á. Imre és Milenko 
Miković)

 99.  Paja Jojkić turjai partizánvezető, ellenállásszervező (Subić 1996, 293.), a 
Czvitkó rendőrfőnököt gyilkoló csapat egyik tagja. (T: Szép Á. Imre és Milen-
ko Miković)

 100.  Pera Jovanović a katonai közigazgatás szenttamási helyőrségének parancs-
noka. (Subić 1996, 316.)

 101.  Saveta M. Jovičin ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
 102.  Ivan Jurišić, az (I.) IHNFB harmadik bővítésének és a KKI utáni (III.) 

HNFB-nek a tagja. (Subić 1996, 324–326.; s. k. aláírása a 317. oldalon egy  do-
kumentumról)

 103.  Dejan Kaplarski az (I.) IHNFB második bővítése utáni tagja. (Subić 1996, 
324.)

 104.  Milivoj Kaplarski gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett csetnik ellenálló. 
(Subić 1996, 185.)

 105.  Zdravko Kaplarski Dobošar fiatal ellenálló (Subić 1996, 330., 378.) és fegyveres 
fejvadász. (T: 15., 21. és 33.)

 106.  Dara Kaćanski lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 107.  Dragica J. Kaćanski kórházi ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
 108.  Kaćanski Gavra, az (I.) IHNFB tagja a harmadik bővítés után. (Subić 1996, 

324.)
 109.  Radivoj S. Kaćanski, a KKI utáni (III.) HNFB elnöke. (Subić 1996, 326.)
 110.  Spasa Kaćanski gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett csetnik ellenálló. 

(Subić 1996, 185.)
 111.  Stanko Kaćanski daráló-, malomtulajdonos, a 44-es magyarirtás egyik hangos 

szószólója. (T: 33 és 36.)
 112.  Milica Kečicki kórházi ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
 113.  Rada Kešanski, a KKI alatti (II.) HNFB aktív tagja. (Subić 1996, 325.)
 114.  Stevan Kešanski lógós bázislakó, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 115.  Rado Kesić 1944-es kutasi (Drea/Mileševo) magyarverő legény. (T: 34. és 35.)
 116.  Andrija Kesler, dr. orvos, az 1944-es magyar fátum halottkémje. (T: 15., 

16., 30. és 36.)
 117.  Slobodan Kesler joghallgató, aktív ifjúkommunista. (Subić 1996, 296.; T: 15. 
  és 33.)
 118.  Zdenka Kesler-Babić, dr. orvos, az (I.) IHNFB és a (II.) HNFB aktív 

tagja. (Subić 1996, 323., 325.; T: 22.)
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 119.  Milan Kiždobranski, a KKI alatti (II.) HNFB tagja és a (III.) HNFB 
alelnöke (Subić 1996, 325–326.) és az (I.) IHNFB vérbíróságának tagja. (T: 
15, 22 és 44.)

 120.  Danica Kolarić, a JKISZ szenttamási szervezetének alapító tagja. (Subić 1996, 296.)
 121.  Lenka Kolarić, a JKISZ szenttamási szervezetének alapító tagja. (Subić 1996, 296.)
 122.  Ljubica Kolarić, a JKISZ szenttamási szervezetének alapító tagja. (Subić 1996, 296.)
 123.  Živko Kovačević hentesmester, magyar ember halálba hurcoltatója annak 

feleségéért. (T: 16., 25. és 54.)
 124.  Aleksandar Kozarski Ćale bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 293.)
 125.  Gojko Kremić kutasi fegyveres fejvadász, partizán és verőlegény. (T: 34 és 35.)
 126.  Milan Krstić lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 306.)
 127.  Milivoj Kulačin gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett csetnik ellenálló. 

(Subić 1996, 185.)
 128.  Arsen Kurjački szóda- és szikvízgyártó, a magyarirtás egyik hangos szószólója. 

(T: 15., 25., 33., 36. és 41.)
 129.  Cveta Kurjački, a (II.) HNFB fiatal tagja. (Subić 1996, 325.)
 130.  Gavra Kurjački Gaša gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett csetnik el-

lenál ló (Subić 1996, 185.), a későbbiek során a karszalaggal megjelölt magyar 
kényszermunkacsoportok fegyveres elosztója és kísérője. (T: 18., 23., 28. és 41.)

 131.  Jelena Kurjački Jelo lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda, az (I.) 
IHNFB tagja (Subić 1996, 323.), fáradhatatlan embervadász és a vérbíróság 
egyik legvérengzőbb ítélőbírája. (T: 15., 16., 33., 36., 42. és 50.)

 132.  Milan L. Kurjački, az (I.) bővített IHNFB első tagja. (Mudrinski 2004, 17.)
 133.  Milorad Kurjački bizonyítottan Draža-párti ellenállásszervező tiszt, a zombori 

magyar megyebíróság börtönre ítélte. (Subić 1996, 276.)
 134.  Miša Kurjački lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 307.)
 135.  Savo Kurjački gyanúsított Draža-párti szervezőtiszt, a megyei bíróságon felment-

ve. (Subić 1996, 276.)
 136.  Miroslav Laušev bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 293.)
 137.  Anka Lazić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 138.  Mara Lazić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 139.  Draga Lekić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 140.  Veljko Lekić lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda (Subić 1996, 331.), az 

(I.) IHNFB tagja annak másnapi első bővítése után. (Mudrinski 2004, 17.)
 141.  Žarko Lekić órás, a rivális Pentz Kornél órás agyonveretője. (T: 1., 2. és 33.)
 142.  Milka I. Lovrin kórházi ápolónő a nővérek zárdaépületében. (Subić 1996, 321.)
 143.  Stevan Majski bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 144.  Rado Makarić Braca bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 300.)
 145.  Ivan Maksimov, az (I.) IHNFB tagja annak második bővítésétől. (Subić 1996, 

324.)
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 146.  Avram Maksimović Karaš, a félszemű cigány fejvadász és emberhajcsár. 
(Mudrinski 2004, 37.; T: 18. és 36.)

 147.  Aleksandar Manojlović jogász, később ügyvéd. Magyar előállítottakat 
minősítő nyomozó biztos, vádelbíráló. (S. k. aláírása a 317. oldal egy vádiraton; 
T: 18. és 44.)

 148.  Đura Manojlović gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett csetnik ellenálló. 
(Subić 1996, 185.)

 149.  Jovan Lj. Manojlović, az (I.) IHNFB tagja annak másnapi, első bővítésétől. 
(Mudrinski 2004, 17.)

 150.  Jevrem Manojlović gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett csetnik ellen-
álló. (Subić 1996, 185.)

 151.  Miloš Manojlović, az (I.) IHNFB tagja annak 2. bővítésétől. (Subić 1996, 324.)
 152.  Olga S. Manojlović kórházi ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
 153.  Sava Manojlović, az (I.) IHNFB tagja annak 2. kibővítésétől. (Subić 1996, 

324.)
 154.  Sofija S. Manojlović kórházi ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
 155.  Stevan D. Manojlović, az (I.) IHNFB tagja. (Subić 1996, 323.)
 156.  Vidosava Manojlović kórházi ápolónő a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
 157.  Vujica Manojlović fegyveres őr a nővérek zárdájában. (Subić 1996, 321.)
 l58.  Ilija Maričić Čaruga, az (I.) IHNFB által létesített népbíróság egyik fiatal 

vérbírája. (T: 15. és 30.)
 159.  Nestor Maričić fegyveres ifjúkommunista (Subić 1996, 296.) és fejvadász. (T: 

15. és 30.)
 160.  Boda Medurić gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett csetnik ellenálló. 

(Subić 1996, 186.)
 161.  Lazar Medurić Lepi fegyveres fiatal fejvadász, emberhajcsár. (T: 15., 33., 

36., 42., 45. és 47.)
 162.  Nikola Mihajlov bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 163.  Dane Miković fiatal fegyveres, magyar lányt zsarolt apja megmentésével. (T: 18., 

44. és 45.)
 164.  Katica Miković lógósokat rejtegető bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 165.  Milenko Miković Nemeški, a turjai rendőrőrs elleni merénylőcsapat di-

áktagja. (T: Szép Á. Imre és maga Milenko a szerzőnek)
 166.  Novak Miković Nemeški lógósokat rejtegető tanyás gazda. (Subić 1996, 308.)
 167.  Olga Miković ápolónő a nővérektől elkobozott zárdaépületben. (Subić 1996, 321.)
 168.  Petar Miković Nemeški bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 286.)
 169.  Slavko Miković Nemeški, a KKI utáni (III.) HNFB tagja. (Subić 1996, 327.)
 170.  Stevan Miković Nemeški bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 171.  Svetolik Miković Nemeski, két megbízatásban (a II. és III.) HNFB és a VB 

tagja, továbbá a KKI alatti és utáni helyi rendőrség politikai biztosa. (Subić 
1996, 326.; s. k. aláírása a 317. oldalon egy dokumentumról)
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 172.  Svetozar Miković Nemeški, az (I.) Ideiglenes Helyi Népfelszabadító 
Bizottság tagja. (Subić 1996, 324.)

 173.  Tima Miković Nemeški fegyveres kórházi őr a zárdakórházban. (Subić 1996, 321.)
 174.  Vida S. Miković kórházi ápolónő az elkobozott zárdaépületben. (Subić 1996, 321.)
 175.  Bogdan Milinov Leđanski, az (I.) IHNFB által létesített népbíróság 

vérbíró tagja. (T: 22. és 33.)
 176.  Ilija Milinov Leđanski lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 

308.)
 177.  Ljubica Žarka Milinov Leđanski fegyveres fejvadász, emberhajcsár. (T: 

1., 2., 22. és 36.)
 178.  Drago Milošev Kiseljak fegyveres nyüzsgő, apamentés ígérgetésével lányokat 

zsaroló fiatal. (T: 33., 36., 44. és 45.)
 179.  Momčilo Milošev Kiseljak jogász, utóbb ügyvéd. A magyar Megyei 

Bíróságon felmentett csetnik ellenálló tiszt. A KK utáni (III.) HNFB tagja. 
(Subić 1996, 327.) Előbb az (I.) IHNFB népbírósága alelnök vérbírája, majd 
a magyar asszonyok kényszermunkára fogott csoportjait kiosztó megbízott. 
(T: 15., 18. és 47.; s. k. aláírása a 291. oldalon)

 180.  Lazar Milosavljević, az (I.) IHNFB második kibővítésének és a katonai 
közigazgatás utáni (III.) Helyi Népfelszabadító Bizottságnak a tagja. (Subić 
1996, 324.)

 181.  Luka Miljuš kutasi (Mileševo) bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 182.  Milivoj Mirilov bázislakó lógós, később partizán. (Subić 1996, 293.)
 183.  Jovica Mirosavljević, a JKISZ szervező titkára, fiatal aktivista (Subić 1996, 296.) 

és fegyveres fejvadász. (T: 15. és 33.)
 184.  Kosta Mudrinski gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett Draža-párti 

cset nik ellenálló. (Subić 1996, 186.)
 185.  Đurica Munjin, az Óbecsei Járási Népfelszabadító Bizottság elnökhelyettese 

[ járási szolgabíró-helyettes – P. J. meg j.], a szenttamási HNFB egyik átszervezője 
a katonai közigazgatás idején. (Subić 1996, 326.; fotó és s. k. aláírás a 317. 
oldalon a szerző gyűjteményéből)

 186.  Žarko Munjin gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett csetnik ellenálló. 
(Subić 1996, 186.)

 187.  Savo Murgaški a Draža-párti csetnik szervezkedés zombori megyei bíróságon 
elzárásra ítélt katonai parancsnoka. (Subić 1996, 276.)

 188.  Zora S. Naumov kórházi ápolónő a nővérek elkobozott zárdájában. (Subić 1996, 
322.)

 189.  Dušan Nikolić az (I.) IHNB közellátási biztosa. (Subić 1996, 323.)
 190.  Gavra Nikolić, az (I.) IHNFB másnapi kibővítésének tagja. (Mudrinski 

2004, 17.)
 191.  Isidor Nikolić, az (I.) Ideiglenes Helyi Népfelszabadító Bizottság tagja. 

(Subić 1996, 323.)
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 192.  Lazar Nikolić, a KKI megszűnése után átszervezett (III.) HNFB tagja. 
(Subić 1996, 324.)

 193.  Nikola Nikolić, az (I.) IHNFB tagja. (Mudrinski 2004, 17.)
 194.  Sava Nikolić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 308.)
 195.  Žarko Nićin Lala (Karin), mindhárom HNFB és a VB pénztárosa. (Subić 

1996, 323.)
 196.  Jovan Obadov, a KKI idején és közvetlenül utána tevékeny. A (II.) HNFB 

által 1944. október 31-én létrehozott (hírhedt) Helyi Rendőrségi Szakosztály 
parancsnoka. (Subić 1996, 323.)

 197.  Jelisej Palanački Lesa borbélysegéd, fegyveres fejvadász és hajcsár. (T: 15., 25., 
33. és 36.)

 198.  Julka N. Paroški ápolónő a nővérektől elkobozott zárdaépületben. (Subić 1996, 
322.)

 199.  Maksim Paroški bázislakó, bujkáló lógós, később partizán. (Subić 1996, 293.)
 200.  Vida S. Paroški ápolónő a nővérektől elkobozott zárdaépületben. (Subić 1996, 

322.)
 201.  Dušan Pavić az (I.) IHNF bizottság tagja annak első bővítése után. (Mud-

rinski 2004, 17.)
 202.  Kata Pavkov bázisokban bujkáló aknamunkás, később partizán. (Subić 1996, 293.)
 203.  Žarko Pavkov, a JKP Óbecsei Járási Bizottságának szenttamási szervezője 

(Subić 1996, 306.) és a turjai rendőrőrs elleni gyilkos merénylet egyik vezetője. 
(T: Szép Á. Imre és Milenko Miković)

 204.  Katica Piroški lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 308.)
 205.  Soka Piroški lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 286.)
 206. Žarko Piroški fegyveres felhajtó, razziázó fejvadász. (T: 4., 15. és 33.)
 207.  Dobrila Pivnički lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 

331.)
 208.  Gordana Ž. Pivnički ápolónő a nővérek zárdaépületben. (Subić 1996, 322.)
 209.  Ilija Pivnički fegyveres nyüzsgő, a Zajgó lány egyik gyilkosa. (T: 15., 23., 

33. és 46.)
 210.  Kosta Pivnički lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 308.)
 211.  Milica P. Pivnički ápolónő a nővérektől elkobozott zárdaépületben. (Subić 1996, 

322.)
 212.  Milica Pivnički lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 213.  Milica Pivnički aktivista (Subić 1996, 322.) és fegyveres razziázó fejvadász. (T: 

42. és 47.)
 214.  Ružica Pivnički kórházi ápolónő (Subić 1996, 322.) és fegyveres razziázó. (T: 

42. és 47.)
 215.  Stevan Pivnički, a KKI idején tevékenykedő (II.) HNFB tagja. (Subić 1996, 

325.)
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 216.  Žarko Pivnički gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett csetnik ellenálló. 
(Subić 1996, 186.)

 217.  Gavra Popov kutasi (Mileševo) fegyveres razziázó és verőlegény. (T: 34. és 35.)
 218.  Milan Popov kutasi (Mileševo) fegyveres razziázó és verőlegény. (T: 34. és 35.)
 219.  Milivoj Popov kutasi (Mileševo) fegyveres razziázó és felhajtó, verőlegény. (T: 

34. és 35.)
 220.  Sava Popov kutasi (Mileševo) fegyveres razziázó és felhajtó, verőlegény. (T: 34. 

és 35.)
 221.  Pera Popović fegyverrel nyüzsgő razziázó, fi atal felhajtó, verőlegény. (T: 34. és 35.)
 222.  Vlada Popović bázisokban bujkáló lógós, később partizán. (Subić 1996, 281.)
 223.  Žarko Popović fegyverrel nyüzsgő, razziázó, fiatal felhajtó, verőlegény. (T: 18., 

33. és 55.)
 224.  Jovan Popsavin, a JKISZ szervezőtitkára (Subić 1996, 296.) és fegyveres felhajtó, 

razziázó fiatal. (T: 18., 30. és 36.)
 225.  Mita Pridraški, az (I.) IHNFB első bővítése, a KKI alatti (II.) HNFB és a 

(III.) HNFB oszlopos tagja. (Subić 1996, 323.; Mudrinski 2004, 17.)
 226.  Ljubica Ž. Prišić ápolónő a nővérektől elkobozott zárda épületében. (Subić 1996, 

322.)
 227.  Ivan Prodanović a bázislakó fegyveres ellenállókat gyógy- és kötszerrel ellátó 

patikus. (Subić 1996, 285.)
 228.  Jovan Prodanović Bata, az (I.) IHNFB elnöke, a KKI alatti (II.) HNFB 

VB és a (III.) HNFB oszlopos tagja. (Subić 1996, 323.)
 229.  Jovanka Prodanović lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 230.  Milan Prodanović, a KKI alatti (II.) HNFB és a (III.) HNFB megbízható 

tagja. (Subić 1996, 325., 327.)
 231.  Paja Putnik bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 232.  Joca Radanov bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 233.  Sofija D. Radosavljev Čidžinica ápolónő a zárdaépületben. (Subić 1996, 322.)
 234.  Radivoj Radosavljev bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 

293.)
 235.  Milovan Radovanović fegyverrel aktív ifjúkommunista (Subić 1996, 296.), ret-

tegett embervadász. (T: 15. és 44.)
 236.  Miloš Raletić bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 237.  Mladen Raletić bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 238.  Ivan Rukavina, a katonai közigazgatás teljhatalmú főparancsnoka. (Mészáros 

1995)
 239.  Jovan Ž. Šandin 100 pengővel jutalmazott fiatal fegyveres razziázó fejvadász. 

(Mudrinski 2004, 20.)
 240.  Miloš Šarčev, az (I.) IHNFB tagja annak második bővítésétől, a katonai 

közigazgatás idején és utána tevékeny a (II.) HNFB-ban, és a VB alelnöke. 
(Subić 1996, 324.)
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 241.  Saveta D. Šarčev ápolónő a nővérektől elkobozott zárdaépületben. (Subić 1996, 
322.)

 242.  Marija Šarić, később Svetolik Miković felesége, az (I.) IHNFB tagja annak 
második bővítésétől, a JKISZ szenttamási alapsejtjének szervezőtitkára. (Subić 
1996, 295.)

 243.  Milorad Šešević, a (III.) HNFB tagja. (Subić 1996, 324.)
 244.  Vojin Šeguljev feljelentést igazoló hamis tanú. (S. k. aláírása a 317. oldalon 

a koncepciós vádiratról)
 245.  Bosiljka Šijačić, az (I.) IHNFB, a katonai közigazgatás alatti (II.) HNFB 

és a VB tagja. (Subić 1996, 323.)
 246.  Isa Šijačić gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett Draža-párti csetnik 

szervezkedő. (Subić 1996, 186.)
 247.  Kosta Šijačić, a KKI alatti (II.) HFB, utána pedig a (III.) HNFB tagja. (Subić 

1996, 324., 327.)
 248.  Lazar Šijačić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 308.)
 249.  Ljubiško Šijačić bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 

286.)
 250.  Milka Šijačić fegyverrel is aktív ifjúkommunista szervezkedő (Subić 1996, 297.) 

és házkutató fejvadász. (T: 15. és 47.)
 251.  Sava M. Šijačić cipészsegéd, aktív ifjúkommunista (Subić 1996, 296.), fegyverrel 

is razziázó fejvadász. (T: 21. és 42.)
 252.  Saveta Ž. Šijačić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 253.  Sofija Šijačić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 254.  Đoka Šuvakov, a KKI alatti (II.) HNFB és a (III.) HNFB tagja. (Subić 1996, 

324., 327.) A kisajátított ingatlanok kiosztását végző testületben magának osz-
totta ki a kivégzett Pentz Kornél órás és ékszerész házát. (T: 1., 2., 20. és 33.)

 255.  Nikola Šuvakov aktív fiatal JKP-tag (Subić 1996, 299.) és fegyveres felhajtó, 
embervadász. (T: 18. és 33.)

 256.  Nada Savičić kórházi ápolónő (Subić 1996, 322.) és a magyaroktól élelmet, ágy- 
és ruhaneműt rekviráló kórházi beszerző. (T: 45. és 47.)

 257.  Cveta Simin gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett Draža-párti csetnik 
szervezkedő. (Subić 1996, 186.)

 258.  Ivan Siriški bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 259.  Evica Slavnić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 331.)
 260.  Gojko Slavnić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 308.)
 261.  Jevrem Slavnić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda, a KKI alatti (II.) 

és a (III.) HNFB tagja. (Subić 1996, 324.)
 262.  Milan Slavnić lógósokat rejtegető, bázistartó tanyás gazda. (Subić 1996, 308.)
 263.  Stevan J. Slavnić Pista, lovas, fegyveres fejvadász, Paratzky Lajos és mások 

elhurcolója. Nyeregkápához kötve futtatta lova mellett foglyait a tanyavilágból 
a községházára. (T: 23., 33., 36. és az áldozat két lánya)
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 264.  Novak Slepčev ifjúkommunista (Subić 1996, 296.) és fegyveres embervadász, 
felhajtó. (T: 15., 21. és 44.)

 265.  Đoka Srđanov, az (I.) IHNFB tagja annak első bővítésétől. (Mudrinski 2004, 
17.)

 266.  Jovica Srđanov fiatal tanító, az áldozat Kiss Ferenc özvegyének „felkarolója”. (T: 
18., 33., 36. és 56.)

 267.  Miladin Srđanov kereskedő, néha-néha „magyarmentő”. (T: 20. és 30.)
 268.  Živko Srđanov Čikara aktív ifjúkommunista (Subić 1996, 299.) és fegyveres 

házkutató, razziázó. (T: 21., 33. és 36.)
 269.  Milan Stanačev fegyveresen is aktív ifjúkommunista (Subić 1996, 296.) razziázó, 

házkutató és felhajtó. (T: 15., 33. és 47.)
 270.  Milena Stanković ápolónő a nővérektől elkobozott zárdaépületben. (Subić 1996, 

322.)
 271.  Todor Stojkov bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 272.  Luka Subakov aktív volt az (I.) IHNFB második bővítésétől és a (II.) HNFB 

megbízatása idején is az új hatalomban. (Subić 1996, 324–325.)
 273.  Radoslav J. Subić aktívan nyüzsgő ifjúkommunista, JKISZ-tag. (Subić 1996, 

296.)
 274.  Spasa Subotin Feđa bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 

293.)
 275.  Mile Surdučki bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 

301.)
 276.  Strahinja Svirčev gyanúsított, de bíróságilag felmentett Draža-párti csetnik, 

ellenállást szervező, tartalékos katonatiszt. (Subić 1996, 276.)
 277.  Branko Tamburašev aktív fiatal, JKISZ-tag (Subić 1996, 299.) és fegyveres 

résztvevője a razziázásoknak is. (T: 15., 33. és 36.)
 278.  Bojka V. Tomić ápolónő a zárda épületében. (Subić 1996, 322.)
 279.  Ilija Topalski bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 280.  Milenko Tucakov bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 

301.)
 281.  Milan Turčin bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 301.)
 282.  Milena S. Udovički ápolónő a zárda épületében. (Subić 1996, 322.)
 283.  Marija J. Utvić ápolónő a zárda épületében (Subić 1996, 322.), fegyveres, razziázó 

fiatal. (T: 42.)
 284.  Milica Vardić, az (I.) IHNFB tagja annak második bővítésétől. (Mudrinski 

2004, 17.)
 285.  Voja Vardić gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett Draža-párti csetnik 

szervezkedő. (Subić 1996, 185.)
 286.  Smiljka Većkalov nyüzsgő fiatal, JKISZ-szervezőtitkár. (Subić 1996, 296.)
 287.  Virág István dezertált nádaljai magyar rendőr, utána bázisokban rejtőző partizán. 

(Subić 1996, 293.; T: Bakos Mihály)
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 288.  Jelena V. Vorgić ápolónő a zárda épületében. (Subić 1996, 321.)
 289.  Slobodan Vujičić bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 

301.)
 290.  Živko Zarić bázisokban rejtőzködő lógós, később partizán. (Subić 1996, 293.)
 291.  Ivan Zeremski, a „kétbotos”, az (I.) IHNFB tagja és pénztárosa. (Subić 

1996, 323.)
 292.  Evica J. Zotin ápolónő a zárda épületében. (Subić 1996, 321.)
 293.  Anica Zurković, az (I.) IHNFB és a KKI alatti (II.) HNFB aktív tagja. 

(Subić 1996, 323., 325.)
 294.  Danilo Zurković Dančika, aktív tagja az (I.) IHNFB-nek annak első 

bővítésétől, valamint a KKI alatti (II.) HNFB-nak és az ezt követő (III.) 
HNFB-nak. (Mudrinski 2004, 17.; Subić 1996, 325–326.)

 295.  Saveta Zurković ápolónő a zárda épületében. (Subić 1996, 321.)
 296.  Đoka Žikić gyanúsított, de a megyei bíróságon felmentett Draža-párti csetnik 

ellenálló. (Subić 1996, 185.)
 297.  [?] „Anđa Partizanka” rettegett fegyveres fejvadász, emberhajcsár parti zán 

nő.17

 298.  [?] „Đođa Partizan” rettegett fegyveres fejvadász, emberhajcsár partizán.18

 17 Több tanú visszaemlékezése szerint.
 18 Több tanú visszaemlékezése szerint.
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A vérengzés idején intézkedési joggal, vádlókként vagy tanúkként 
fellépők  do ku mentált kézjegyei, fényképei19

 19 Az aláírások és a fotók a szerző gyűjteményéből valók.

Đurica Munjin, a járási NFB alelnöke 
(szolgabíró-helyettes)

Lenka T. Cvetnarov fegyveres 
fi atal razziázó, házkutató

Đurica Munjinnak, a konfi skáló bizottság 
elnökének saját kezű aláírása

Ivan Jurišićnak, az I. és III. HNFB titkárának 
saját kezű aláírása

Aleksandar Manojlović bizalmi ügynök 
saját kezű aláírása

Kaja Debeljački helyettes bizalmi ügynök 
saját kezű aláírása

Svetolik J. Miković rendőrségi politikai tiszt 
és a kivégzettek „bitang” vagyonát konfi skáló 

bizottság elnöke

Dančika Belić és Vojin Šeguljev, két felkért 
(hamis) tanú saját kezű aláírása 
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GION NÁNDOR ÉS A VÉRENGZÉS

Gion Nándor (Szenttamás, 1941 – Szeged, 2002) foglalkozott a legtöbbet a délvidéki 
írók közül a szenttamási eseményekkel. Talán akkor sem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy a 
délvidéki magyarellenes atrocitásokkal íróink közül úgy általában is a legtöbbet. Gionra 
egyébként az a jellemző, hogy műveiben, a szülőfalujában, Szenttamáson szerzett személyes 
és családja élményeit dolgozza fel. A háború végi magyar tragédiát tehát már emiatt sem 
kerülhette meg. Amint az a mellékelt regényrészletekből látható, szereplőinek egy részét 
saját nevén emlegeti műveiben, s első példaként mindjárt utalhatunk a Gallai család nevére. 
Édesanyja is közéjük tartozott.

A szenttamási kálvária felújításának befejező munkálatai 
(Bassa Tibor felvétele a szerző gyűjteményéből)
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Ezek a mi napjaink
Részletek Gion Nándor 

Latroknak is játszott című regénytrilógiájából 1

„– Most megszorongathatjuk a szerbeket – mondta Török Ádám. – Meg vannak ijedve a 
fordulattól. Ha ideérnek a magyar csapatok, megszorongathatjuk őket.

– Nincsen haragosom. És akiket én ismerek közülük, azok nem hercegek.
– Nem a rongyosokra gondoltam. A szerb gazdákra gondoltam. Amint megérkeznek a 

magyar csapatok, meglátogatok néhány szerb gazdát, és kikérem tőlük a részemet. Nagyon 
meg lesznek ijedve, ide fogják adni.

– Megint börtönbe kerülsz.
– Nem. Az első napokban nagy lesz a felfordulás és a riadalom, a törvényre senki sem 

gondol. Ezt kell kihasználni, amikor rövid időre megszűnik a gazdák törvénye. Minden 
fordulatnál ezt a néhány napot kell kihasználni.”2

„Szép húsvéti reggel virradt ránk 1941-ben, a magyar csapatok Szenttamás alá érkeztek, és 
akkor már biztosak lehettünk benne, hogy a szerb fegyveres csetnikek nem mernek bántani 
bennünket, bár az is lehet, hogy egyáltalán nem voltak csetnikek a faluban, én legalábbis 
nem láttam egyet sem, de napok óta azzal riogattak bennünket, hogy elbúcsúzó vérfürdőt 
készülnek rendezni a szenttamási magyarok között, az emberek behúzódtak a házakba, 
aggodalmaskodva. Összebújtak, védekezésre is felkészültek, baltákat és vasvillákat raktak 
a bejárati ajtók mellé, a csetnikek azonban szerencsére nem jöttek, a kihalt utcákat huszon-
négy fegyveres ember járta, tizenkét szerb és tizenkét magyar, a Szerbiából betelepített 
csendőrök addigra már elpucoltak, a községi elöljárók huszonnégy megbízható civilnek 
adtak puskát, és felkérték őket, hogy vigyázzanak a rendre és nyugalomra, és ők kettesével 
járőrözve tényleg éberen vigyáztak, a néptelen utcákon rend és nyugalom volt, a járőrök 
nélkül is nyugalom lett volna, az emberek nem mertek kimenni az utcára, a házakban szo-
rongtak, féltek és reménykedtek.”3

„A magyar csapatok lassan, szinte ünnepélyes menetben jöttek Feketics felől a Kuszli hídon 
keresztül. Elöl hat lovas, mögöttük talán a zászlóaljnyi gyalogság, azok mögött meg néhány 
lóval vontatott ágyú. A Bicskások előrántották fényes kardjukat, tisztelegtek a honvédeknek, 
a Zöld utcai magyarok éljeneztek. Akkor puskalövések hallatszottak a piactér vagy a szerb 
templom, szóval a falu központja irányából. A honvédek megálltak. A lovasok félrehúzódtak 
a házak mellé, a gyalogság az út közepén várakozott. Egy alacsony termetű köpcös alezredes 
jött előre, a kéttornyú görögkeleti templom felé mutatott.

– Az ott milyen templom?

 1  Az idézetek forrása: Gion 1999.
 2  Uo. 422.
 3  Uo. 431.
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– Szerb templom – mondta Szolnoki-Jász Ferenc.
– És ez itt milyen temető?
– Szerb temető – mondta Margith Gábor. – De mögötte mindjárt ott van a magyar 

temető is.
– Átfésüljük mind a kettőt – mondta az alezredes. – Meg a házakba is benézünk. A 

templom felől ismét néhány puskalövés hallatszott.
Az alezredes felsóhajtott, mint aki elunta már a felesleges veszteglést.
– Persze a templommal fogunk kezdeni.
Visszament katonáihoz, pattogó parancsokat osztogatott.
– Olyan, mint Perczel Mór – mondta elismerően Aradi József.
– Az meg kicsoda? – kérdezte Török Ádám.
– Magyar tábornok volt – mondta Aradi József. – Ugyanilyen erélyes, zömök ember. 

1849 tavaszán ő vetett véget a szerbek garázdálkodásának itt, Szenttamáson. Teljesen 
szétverte őket.

– Annak már majdnem száz éve – mondta Török Ádám.
– A szerbek még ma is tisztelettel emlegetik a nevét – mondta Aradi József. – Az alez-

redesre is sokáig emlékezni fognak.
A honvéd tüzérek felállítottak négy ágyút, a csöveket a görögkeleti templomnak sze-

gezték. Az alezredes kiadta a tűzparancsot, eldördültek az ágyúk.
A közelünkből lőttek, hatalmasat szóltak az ágyúk az ünnepi reggelen, a lövedékek 

gyorsan, egymásutánban csapódtak be a szerb templom tornyaiba, csúnya lyukakat robban-
tottak a falakban, a két torony megingott, az Újvári-bolt elől is lehetett látni, hogy inognak 
a tornyok, de nem dőltek le.”4

„Morel András még mindig ijedten, de mégis boldogan elrohant a háza felé, lehet, hogy 
otthon elsírta magát a felesége ölében. Senki sem törődött vele, mert fontosabb események 
zajlottak, futárok jöttek jelentéstételre az alezredeshez, előttem pedig felbukkant a vejem, 
és gyorsan elhadarta:

– A piactér környékén minden rendben van. A honvédek letartóztattak néhány embert, 
a szerbek meg sem mernek mukkanni.

– Kik lövöldöztek a templomból? – kérdeztem.
– Nem tudom. Az ágyúzás után csak a harangozó futott ki a templomból, őt az egyik 

katona puskatussal fejbe csapta, szétrepedt a koponyája és kiloccsant az agya.
– A harangozónál volt fegyver? – kérdeztem.
– Nem volt – mondta a Kis Kőműves. – De a templomból futott ki. Most már senki 

sem lövöldöz.
– A szerbek tehát nagyon megijedtek – állapította meg Török Ádám.
– Nagyon megijedtek – mondta a vejem. – Mindenki megijedt az ágyúzás után. Én 

most rohanok haza Terushoz, ő is biztosan fél. Megnyugtatom, hogy nem kell félnie, min-

 4  Uo. 434–435.
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den rendben van. Ismét végigmehetünk a falun, és mindenkivel magyarul beszélhetünk. 
Vigyázzon magára, Nagyapa.”5

„– Élni akarok – mondta Sava Jakšić, és a földet nézte.
A fekete varjak felrepültek a búzaszálak mellől, a tanyát körbeálló akácfákra telepedtek, 

fi gyeltek, hirtelen mintha érdekelni kezdte volna őket, hogy mit művelünk az igáslovak 
hátán. Török Ádám visszanézett a madarakra, és azt mondta: 

– Ha kiterítelek, legfeljebb csak a varjak kárognak utánad.
– Nagy családom van – mondta Sava Jakšić.
– Nekem is.
Ekkor támadt egy ötletem, ami később talán az életemet mentette meg. Odakiáltottam 

Török Ádámnak:
– Ádám, ne lődd agyon! Jóravaló ember, hidd el nekem! Török Ádám csodálkozva felém 

fordította a fejét, aztán ő is nagyon jól beszélt.
– Állj fel! – mondta Sava Jakšićnak. – A Rojtos Gallainak köszönheted, hogy megha-

gyom az életed.
Sava Jakšić felállt, ő is felém nézett, motyogott valamit, nem hallottam a dűlőútról, 

bizonyára köszönetet mondott az életéért.”6

„A csata utáni első két napon csak amolyan átrendezkedés folyt a községházán meg a kör-
nyékén, a harmadik napon azonban a partizánok szétrajzottak a faluban. Először Aradi 
Józsefet végezték ki. Az apácazárda falainál lőtték agyon, felesége, kislánya és két kisfi a a 
Szentháromság-szobor előtt állt, a szemük láttára lőtték agyon. A szenttamási magyarok 
utcáiban megállt az élet. Előbb azonban a németek házait dúlták fel, a németeket elhurcol-
ták. Stefi  kocsmáját és házát is kirabolták, Bözsit, a feleségét, vagyis Elizabeth Artot és két 
lányukat, Elzát és Katicát elvitték valahová, hetekig nem tudtuk, hogy hol vannak, pedig 
Rézi naponta körbeszaladta a falut, érdeklődött mindenfelé rokonai után, de senki sem 
tudott semmit, a megrémült emberek nem mertek beszélni. Mert közben a magyarokat is 
kezdték begyűjteni. A férfi akat. Őket a községházára terelték be.

A mi utcánkban először a Szenczi-kocsmába jöttek el. Orosz tisztek és szerb partizánok. 
Biztos voltam benne, hogy Szenczi Bálintot elviszik, és abban is majdnem biztos voltam, 
hogy sohasem tér vissza. Szenczi Bálintnak azonban óriási szerencséje volt az orosz tisz-
tekkel. Jóltartotta őket étellel és itallal, az orosz tisztek azonnal bekvártélyozták magukat 
a tisztaszobába, és nem engedték a partizánoknak, hogy elhurcolják a kocsmárost. Tetszett 
nekik a kiszolgálás.

Értem valamikor november derekán, nem sokkal Szent Márton napja után jöttek el. 
Hajnalokon akkor már megfagyott a föld, néha a hó is szállingózott, napközben kiengedett 
a föld, a hópelyhek elolvadtak, nyálkás, csúszós és ronda volt a világ. Ketten jöttek értem, két 
fi atalember, Mladen Petrović és Zoran Barbulov. Mindkettőjüket jól ismertem, különösen 

 5  Uo. 436.
 6  Uo. 447.
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Mladen Petrovićot, ő a Beglukban lakott, sokat dolgozott Ozren Mudrinski pékmesternek, 
lisztet fuvarozott neki, Zoran Barbulov egy kátyi kocsmárosnak a fi a volt, titkos pálinka-
főzdét tartott valahol a kátyi zsilip mellett, és időnként Stefi nek is eladott a pálinkájából. 
Régebbi szerb karácsonyokon sokszor láttam őket lovakon száguldozni a mezőkön. Most 
gyalog jöttek, és úgy nyitottak be a házamba, mintha mindennapos kedves vendégek vagy 
éppen rokonok lennének, akik gyakran betérnek hozzánk.”7

„Elégedetten néztem a szemükbe. Majdnem büszke voltam magamra, és majdnem én 
is elvigyorodtam.

– A búza szent növény. Nem szabad felgyújtani. Fehér kenyeret kell belőle sütni, hogy 
jóllakhassanak az emberek.

– Nem minden ember érdemli meg a fehér kenyeret – mondta Mladen Petrović. – Azok, 
akik a listánkra kerültek, már nem sokáig pusztítják a drága kenyeret.

– Én rajta vagyok a listán?
– Rajta bizony. És ragaszkodtunk hozzá, hogy mi jöjjünk el érted. Szóval, hol van a 

pisztolyod?
– Bedobtam a folyóba. Nem akarok többé fegyvert fogni a kezembe.”8

„A begluki fi atalember sajnálkozva csóválta a fejét.
– Majd mi helyrehozzuk a jobb karodat. Van egy szép nagy kalapácsunk. Kovácsműhelyből 
szereztük be. Egyetlen csapás után hajlékony lesz a karod.

– Előbb lelőjük a hüvelykujját, és két golyót eresztünk a lábába – mondta Zoran Barbulov. 
– Kár, hogy a folyóba dobta a pisztolyát. Abból akartam belelőni. De majd keresünk egy 
másik pisztolyt.

– Rendben van – mondta Mladen Petrović. – A könyökét majd később hajlítjuk meg. 
Aztán…

Kedélyesen és nevetgélve beszélgettek egymással, közben nagyon fi gyeltek rám, hogy 
hogyan fogok viselkedni.

– Aztán jöhet még egy golyó – mondta Zoran Barbulov.
– Inkább a keresztvágó fűrész.
– Nagy ordibálással jár.
– Pedig élesek a fűrészeink. És nem rozsdásak. Még senki sem kapott vérmérgezést.
– A magyarok mégsem szeretik, ha derékban kettéfűrészelik őket. Nagyon hangosan 

ordítanak.
– Betömhetjük a száját valamivel.
– Ügyesen játszott a citerán. Még merev karral is.
– Viszont nem volt hajlandó velünk énekelni. A németekkel biztosan együtt énekelt. 

Én a fűrészelés előtt még Jelkának is átadnám. Jelka szívesen elbabrálna a bajuszával.

 7  Uo. 595–596.
 8  Uo. 597.
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– Nagyon dús bajusza van. Sokáig tartana kitépdesni.
– Megsürgethetnénk.
– Jelka lassan dolgozik. És miránk még rengeteg munka vár.
Összeszorítottam a fogaimat, és igyekeztem tiszta szemekkel visszanézni rájuk. Talán 

sikerült, mert abbahagyták a kedélyeskedést. Mladen Petrović intett a négyujjas jobb 
kezével.

– Borotválkozz meg és öltözz át. Én addig körbejárom a házat.”9

„– Egy lovat és egy nyerget találtam a fészerben – mondta. – Az ólban két éhes disznó 
röfög, és gyöngyösök szaladgálnak az udvarban.

– Remek – mondta Zoran Barbulov. – Lóháton fogok bemenni a községháza udvarára. 
A disznókért majd szekeret küldünk. A gyöngyösök maradhatnak. Csúnyán rikácsolnak, 
kicsi és csúnya a fejük, a húsuk rágós, legfeljebb levesbe jók, ha sokáig főnek. De kinek van 
ma ideje levest főzni?

– A ló nem az enyém – mondtam. – Elaggott, girhes jószág. Nem sok hasznát vennétek.
– Hideg napok jönnek – mondta Zoran Barbulov. – Szegény állat tüdőgyulladást kapna 

abban a huzatos fészerben. Én majd meleg istállóba viszem, hogy szép öregkora legyen.
Megvártuk, amíg Zoran Barbulov felnyergeli az öreg almásderest, azután elindultunk. 

Zoran Barbulov az utca közepén lovagolt, Rézi belém karolt, a járdán mentünk, Mladen 
Petrović a hátunk mögött lépkedett, tányéros géppisztollyal. Flórián Mihály előtt megáll-
tam.

– Innen fordulj vissza, és menjél szépen haza – mondtam Rézinek.10

„Barbulov Zoran sántikált ki az istállóból, a kezét előrenyújtotta a szállingózó hópelyhek 
alá, a hópelyhek elolvadtak a tenyerén, és ő igen elégedettnek látszott.

– A lovad jó helyre került – mondta. – Jó meleg helyre. De már nagyon büdös van az 
istállóban, senki sem ganézik ki a jószágok alól.

– Pedig úgy látom, vagytok itt elegen – mondtam.
– A szerbek nem fognak trágyát hordani. Soha többé. A ganéjhordást meghagyjuk a 

magyaroknak. Reggel majd behozunk valahonnan egy lovászt, és kitakaríttatjuk az istállót. 
No, menjünk a díszterembe.

– Várjuk meg a Krojačot – mondta Nikola Prodanov. – Mindjárt itt lesz.
És tényleg előjött a Krojač a községháza világosabb szárnyából, fáradt, középkorú ember 

volt, szomorú kék szemekkel, de tetőtől talpig egyenruhában, három vagy négy csillaggal 
a vállán, és nagyon tiszteletet parancsolóan viselkedett.

– Minden rendben van? – kérdezte Nikola Prodanovtól.
Nikola Prodanov tisztelgett.
– Azonnal indulhatunk.

 9  Uo. 598–599.
 10  Uo. 600.
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– Várjatok még egy kicsit. A díszteremből is válogassátok ki a selejtet, és vigyétek azokat 
is. Már nem lehet mozogni tőlük.

– Indulnunk kellene minél előbb – mondta Nikola Prodanov. – A pincében úgy össze-
préselődtek azok a nyomorultak, hogy egymásból szorítják ki a lelket. Ha megfulladnak, 
szekéren vagy a hátunkon cipelhetjük őket.

A Krojač a tapasztalt és elfásult harcos élettelen szigorúságával nézett végig Nikola 
Prodanovon.

– Szólj le a pincébe, hogy fél óráig még ne lélegezzenek, azután majd kapnak friss levegőt, 
és dolgozhatnak is. Alaposan dolgoztasd meg őket. Tegnap éjjel azzal a másik csürhével nem 
ásattatok elég mély gödröt. Az emberek azt mesélik, hogy még reggel is mozgott felettük 
a föld. Miféle munka ez?

– Siettünk…
– Siessetek, de ne kapkodjatok. Ássanak maguknak mély gödröt. Azt hallottam, hogy 

a magyarok a világ legjobb kubikosai. Hát kubikoljanak egy jóízűt a haláluk előtt. És ne 
sajnáljátok a golyókat. Hála istennek, most van elég töltényünk, nem úgy, mint a háború 
elején, amikor… Na mindegy. Nem akarom, hogy reggel mozogjon a föld. Azt akarom, 
hogy rendes munkát végezzetek. Értetted?!

– Értettem – csapta össze a bokáját Nikola Prodanov. A Krojač akkor engem vett 
szemügyre.

– Ez kicsoda?
– Pisztollyal lövöldözött a megszállók oldalán – mondta Zoran Barbulov. – Engem 

egész életemre megnyomorított. Most meg ünneplőruhába öltözött. Nem küldhetjük a 
kubikosok közé.

– Vigyétek a díszterembe, és válogassátok szét azt a birkanyájat odafönt – sóhajtotta 
megfáradtan a Krojač. – Ti tudjátok, hogy ki kicsoda. Én senkit sem ismerek, és mérhetet-
lenül utálom ezt a lapos vidéket. A hegyekben sokkal jobban éreztem magam.11

„A díszterem közepén négy fegyveres partizán, két férfi  és két nő téblábolt és nézelődött, 
civil öltözékben voltak ugyan, derekukon azonban széles övön pisztoly lógott, fejükön vörös 
csillagos partizánsapka volt, a sapka alól igyekeztek fenyegetően nézni a fal mellett szorongó 
magyar férfi akra. A nőket mindjárt felismertem, az egyik Jelka Milinov volt, akinek a fi át 
a honvédtisztek ölték meg a János-napi lövöldözésben, a másik pedig Anđelija Simin, aki a 
közelünkben, a becsei út mellett lakott az apjával és igen sok lánytestvérével, és nagyjából 
csak annyit tudtam a családjáról, hogy az apját egyszer nagyon megverték a magyar csend-
őrök, mert rábizonyították, hogy ellopott három választási malacot a Sági-tanyáról.”12

 11  Uo. 603–604.
 12  Uo. 605.
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„Haramász László állt ott, a nagyra nőtt bamba kölyök, aki egy régi szép napon ki akart 
lovagolni a határba velem és Török Ádámmal.

– Egyél – intett neki Sági Imre. – Inkább egyél, mint hogy a fogaidat vacogtasd.
– Te hogy a fenébe kerültél ide? – kérdeztem.
– Azt mondják, hogy kiraboltam a szerb gazdákat, amikor bejöttek a magyar honvédek. 

Azt mondják, hogy magukkal együtt raboltam a tanyákon.
– Ez nem igaz.
– Mindenki tudja, hogy a Haramászék lován jártátok a határt – mondta Zoran Bar-

bulov.
– Erőszakkal vettük el tőlük a lovakat – mondtam. – Ez a gyerek még az udvarba se akart 

beengedni bennünket, de pisztolyt fogtunk rá. Küldjétek haza a szerencsétlent.
– Innen csak úgy könnyű szóra nem engedünk ki patkányokat – mondta Mladen 

Petrović.
Haramász László kábán nézett maga elé, olyan volt, mint egy halálra rémült idióta, aki 

nem tudja, hogy mi miért történik vele. Még enni is elfelejtett, nem tört a kenyérből. Zoran 
Barbulovval próbáltam meg szót érteni.

– Az istállóban büdös van, felgyülemlett a lószar. Ez a gyerek kitakarítana és rendet 
tartana ott. Jobban ért a lovakhoz, mint bárki más. Zoran Barbulov elgondolkozva simo-
gatta az állát.

– A trágyát tényleg ki kellene már hordani…
A fal mellett verejtékező emberek közül még egy suhanc, Martinec Feri tolakodott oda 

hozzánk.
– Én is szívesen dolgoznék az istállóban – mondta. – Értek a lovakhoz, és soha nem 

bántottam senkit.
Kisebb csődület támadt körülöttem, az emberek talán azt hitték, hogy szavam van a 

fegyveresek között, és hogy életeket menthetek meg. A mozgolódásra a díszterem közepén 
is felfi gyeltek. Jelka Milinov katonás léptekkel jött oda hozzánk, és éles, sipító hangon 
kérdezte: 

– Mi folyik itten?!
– Ezt a két siglajcot leküldöm az istállóba – mondta Zoran Barbulov. – A lovak már 

térdig állnak a mocsokban. Ki kell takarítani a trágyát. Jelka Milinov pofon vágta Martinec 
Ferit.

– Ő a sírásókkal megy. Megölte a fi amat.
– Dehogy… dehogyis… – hadarta rémülten Martinec Feri. – Én nem bántottam senkit. 

Véletlenül voltam akkor a Váry-tanyán. Csak a kártyát osztottam…
– Még ma éjszaka sírt ásol magadnak – mondta Jelka Milinov. – A másik elmehet ganét 

hordani.
Mladen Petrović megfogta Haramász László karját.
– Menjél gyorsan az istállóba, és azt ajánlom, hogy nagyon szorgalmasan dolgozz.
A kapu felé ne közelíts, mert az őrök agyonlőnek, mint a kutyát.”13

 13  Uo. 607–608.
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„Megperdültem, és szembe találtam magam Karába Janival. Vörös csillagos sapka volt a 
fején, nyakában tányéros golyószóró lógott.

– Bevallom, nem örülök ennek a találkozásnak – mondta Csoszogó Török István. – Ka-
rába Janit lókupec korában sem kedveltem. Hős partizánként még kevésbé kedvelem.

– Jovan Karić a nevem – mondta kimérten és kissé recsegő szerb nyelven Karába Jani. 
– Mindig utáltam a Karába János nevet. És a magyarokat is mindig utáltam. Téged én 
hozattalak be.

– Talán nem ízlett a sült bárány? Pedig porhanyósra sütöttem.
– Most mi fogunk téged porhanyósra sütni. Jó sokáig forgatunk majd a nyárson, hogy 

sokáig és hangosan üvöltsél. Olyan hangosan, hogy az öcséd meghallja és előbújjon. Őt 
akarom elkapni.

– Ádámmal sohasem volt szerencséd. Ha ő előbújik, kifordítja a tökeidet.
– Elmúlt már a magyar világ – mondta Karába Jani, vagyis Jovan Karić. – Most én heré-

lem ki őt. Mert elő fog bújni, ha meghallja az üvöltésedet. Márpedig hamarosan meghallja. 
Veled fogjuk kezdeni a munkálkodást a pincében. Előbb azonban kiválogatjuk a szerencsé-
sebbeket, akiket csak az árokba lövünk. De aztán mindjárt téged veszünk elő.

És mintha csak hallották volna a lókupec szavait, jöttek is a válogatók, a Krojač, Nikola 
Prodanov és még néhány fegyveres, megbolydult a díszterem, jobbra és balra taszigálták 
az embereket, a bal oldalra jutottak többen, ezeket kiterelték a díszteremből, Sági Imrét 
és Martinec Ferit is. Szolnoki-Jász Ferencet félreállították, neki azt mondták, hogy haza-
mehet. Komótos léptekkel sétált ki, előttem egy pillanatra megállt, és a fogai között azt 
sziszegte:

– Mint a fehér hasú keszegeket a pórázra…
Ezután hazament. Talán harmincan maradtunk a falak mellett, meg azok, akik a terem 

közepéről vigyáztak ránk. És a büdösség még nagyobb lett, pedig az egész dolog úgy nézett ki, 
mintha valamennyien mérhetetlenül unnánk magunkat. Egyedül Karába Jani elevenkedett. 
Vigyorogva nézett föl Csoszogó Török István arcába, és azt mondta:

– A sírásók tíz perc múlva elmennek. Azután téged viszünk le a pincébe. Üvölteni 
fogsz.”14

„És ekkor bejött a díszterembe Sava Jakšić. Mintha véletlenül tévedt volna be, unottan 
nézelődött, az ő fején nem volt partizánsapka, a kedélyesnek látszó ősz hajú, ősz bajuszú 
szerb öregember egyáltalán nem illett a félelembűzös vagy dühödten vicsorgó gyülekezetbe. 
Egy ideig zsebre dugott kézzel álldogált a fegyveresek mellett, aztán lassú léptekkel odajött 
hozzám, és csak annyit mondott:

– Menjél haza.
Halkan beszélt, de mindenki hallotta, és felhördült a terem közepe. Mladen Petrović 

és Zoran Barbulov egy szempillantás alatt mellettünk voltak, és egymás szavába vágva 
ricsajoztak.

 14  Uo. 609–610.
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– Nem mehet haza! Elszámolnivalónk van vele… Külön készültünk rá… Innen csak 
darabokban vihetik ki.

A kedélyes öreg tanyasi gazda még mindig zsebre dugott kézzel álldogált, de a tartása 
kicsit megváltozott, alig észrevehetően, de megváltozott, a vállait valahogy szélesebbre 
húzta, a nézése mintha égetett volna, és a hangját még halkabbra fogta, de ez már nagyon 
fenyegető volt.

– A saját lábán fog kimenni innen. Egy darabban.
Erről az ősz hajú emberről most nehezen tudtam elhinni, hogy valamikor letérdelt 

a sárba Török Ádám előtt, abban viszont majdnem biztos voltam, hogy igenis igaz az a 
képtelen regélés, miszerint a Jakšićok Rettegett Iván cár leszármazottai vagy rokonai. Sőt 
akkor még azt is elhittem volna, hogy Sava Jakšić a Jóisten rokona. Valami ilyesmit érez-
hettek az én gyújtogatóim is, mert hátrább léptek, és a tányéros golyószórók felett is csak 
dadogni tudtak.

– Miért?… De hát miért?
– Azért, mert én mondom.
– Rajta van a listán…
– Majd én kihúzom a nevét a listáról. Tintaceruzával húzom ki. Aztán a tintaceruzát a 

seggetekbe szúrom, ha nem takarodtok el innen.
Zoran Barbulov még megpróbált önérzeteskedni, hátrálva is visszadünnyögött:
– A nagybirtokok világának hamarosan vége lesz.
– Én mindig nagybirtokos maradok – mondta Sava Jakšić inkább szomorúan, mint 

hivalkodóan, és talán ezért nem mert már senki sem ellenkezni vele. Megfogta a régen 
szétlőtt könyökömet. – Menjünk ki ebből a bűzös szobából.

Kimentünk a folyosóra, ott is elég büdös volt, de nem álltak ijedt emberek a fal mellett, 
és senki sem bökdöste fegyverrel a gerincemet. Sava Jakšić elengedte a könyökömet, úgy 
sétáltunk a maszatos kőpadlón, mint két jó barát, akik valamiféle jelentéktelen hivatalos 
ügyet, esetleg adásvételi szerződést jöttek elintézni a községházára, és sötétedésig itt marad-
tak, mert akadozott az ügyintézés, de ezért senki sem neheztelt. Sava Jakšić megállt az egyik 
ajtó előtt, kezet rázott velem, sokáig szorította a kezemet, közben az arcomat fürkészte, én 
meg az ajtót néztem. Ezen az ajtón egyszer már bementem, akkor Aradi József tanyázott 
mögötte, és írást adott a mezőőri kinevezésemről, és mindketten boldog világról álmodtunk. 
Aradi Józsefet azóta lelőtték az apácazárda falainál.

– Egyszer jóravaló embernek vagy valami ilyesminek neveztél – mondta Sava Jakšić 
a kezemet szorongatva. Erős kézfogása volt, bár nem olyan erős, mint Csoszogó Török 
Istváné, akit akkor talán már a pincében gyötörtek.

– Emlékszem rá – mondtam Aradi József ajtaját bámulva.
– Nem vagyok jóravaló ember, és szeretném elfelejteni azt a dolgot. Ezért hoztalak ki 

abból a bűzös teremből.
– Felejtse el a csúnya dolgokat.
– Nehezen fog menni, de megpróbálom – mondta elgondolkozva, és most nem hasonlí-

tott Rettegett Ivánra. – A sárba térdeltem, féltem a haláltól, és te megmentetted az életemet. 
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Most viszont én mentettem meg a tiédet. Azt hiszem, ezzel lekvitteltem a tartozásomat.
– Így van.
– További segítséget ne várj tőlem.
– Ennyi éppen elég.
Végre elengedte a kezemet, és kinyitotta az iroda ajtaját, bementünk. Aradi József író-

asztala mögött Đorđe Belić ült, papírokat rendezgetett, úgy nézett fel ránk, mint aki már 
semmin se csodálkozik, és mint aki a nagy íróasztal mögött sem élvezi a hatalmat.

– A Rojtos Gallainak megígértem, hogy épségben hazamehet – mondta Sava Jakšić. – 
Pecsétes írás kellene arról, hogy ártatlan.

Đorđe Belić szomorúan ingatta a fejét.
– Megkapja.
– Tartozom neki ennyivel – mondta Sava Jakšić. – Persze tudom, hogy nem ártatlan, 

hagynom kellett volna, hogy darabokra fűrészeljék, de hát tartozom neki.
A két szerb tanyasi gazda ezután kicsit bánatosan elbeszélgetett a fejem fölött.
– Nem ártatlan – bólogatott Đorđe Belić. – Viszont nagyon jó kaszás. Búzaaratáskor 

hasznát vehetjük a földjeinken.
– Nyárig megmaradnak a földjeink?
– Az első nyárig még megmaradnak.
– És azután?
– Össze kell húzni magunkat.
– Hát akkor add ki neki a papírt, és széledjünk szét békességben.
– Ez kicsit szabadkőműves-ízű búcsúzkodás.
– Mégis mozog a föld. Csak éppen rosszul.
– Galilei?
– Igen.
– Nem rossz páholy.
Sava Jakšić sarkon fordult, az ajtóból még annyit szólt vissza:
– Mit vétettünk az Istennek, hogy ilyen szar időket szakasztott ránk? – Ketten marad-

tunk Đorđe Belićtyel, és én bambán megkérdeztem:
– Milyen páholyokról beszéltek?
Unottan intett a kezével.
– Ülj le valahová.
Az egyik fal melletti székre ültem le, és igyekeztem a sorsom alakulására fi gyelni. Eddig 

valamiféle közönyös kábultságban ténferegtem a halál közelében ezen a randa helyen, ideje 
volt észhez térnem.

– Megkapom azt a pecsétes papírt?
– Természetesen. A szabadkőművesek állják a szavukat.”15

 15  Uo. 611–614.
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Hiteles legyen!
Gion Nándor interjúja szenttamási témájú 

regényeiről  16

„[…]

Prózád hátterében a kezdetektől mindmáig meghatározó erővel van jelen a szülőföld, 
a szenttamási, a bácskai táj a maga emberformáló, soknemzetiségű társadalmával. Úgy 
látom, a szülőföld (legyen szó akár regényről, novelláról, novellaciklusról) kimeríthe-
tetlen forrásnak és élményanyagnak, a legfőbb ihlető erőnek bizonyul számodra. Más 
íróknál is megfi gyelhető (különösen első műveikben), hogy az otthonról hozott anyagból 
táplálkoznak, de ilyen következetességgel, súllyal keveseknél. Te miben látod ennek a 
magyarázatát?

– Az emberekben. Én az a fajta ember vagyok, aki, ha szembenézek valakivel és beszélek 
valakivel, akkor sohasem beszélek fölöslegesen, és inkább kérdezni szoktam, de nem azért, 
hogy teljék-múljék az idő, hanem oda is fi gyelek a válaszra. Ez velem született adottság, 
hogy odafi gyelek az emberekre. Például régi, gyerekkori barátaim még most is azt mondo-
gatják – aminek én abban az időben nem voltam tudatában –, hogy itt volt ez a Nándor, 
aki állandóan csak nézett ránk és hallgatózott. S ha ők így látták, akkor ez valószínűleg így 
is lehetett egy kicsit. Ez az az időszak volt, amikor nálunk nemhogy televízió nem volt, 
de rádió sem volt, sőt áram sem volt. Az emberek leültek és beszélgettek, és általában volt 
mondanivalójuk egymásnak. Én odafi gyeltem mindenkire, a rokonokra, a szomszédokra, 
majd leülepedtek és később előjöttek ezek a tőlük hallott történetek. Nemcsak azért, mert 
szépen tudtak mesélni, hanem mert igen kegyetlen időket éltünk át. Gyerekfejjel születtem 
bele a második világháborúba, azokba az időkbe, amikor bevonultak a magyar csapatok 
a Bácskába, majd amikor kivonultak, és az ott maradt magyarokat kezdték irtani, de úgy, 
hogy keresztvágó fűrésszel kettéfűrészelték, karóba húzták őket. Én akkor gyerek voltam, de 
ezeket a történeteket hallottam. Aztán az évek múltak, de ezek az évek továbbra is nagyon 
komisz évek voltak, és belém ivódtak. S amikor már tanultam az irodalmat és tudtam, hogy 
az irodalomnak miről kellene szólnia, akkor jöttem rá, hogy azok, amiket én annak idején 
hallottam, azok fontos dolgok, s ezekről nekem jól kellene írni, hogy aki elolvassa, az is 
érezze, hogy fontos, amit olvas. Innen van az, hogy szinte kiapadhatatlan ez a nyersanyag, 
ami akkor halmozódott föl. Beleszülettem egy kegyetlen korba, amikor jó beszédű emberek 
tudták elmondani, hogy mik történtek, és én éppen abban a korban voltam, amikor ezt 
regisztráltam, méghozzá hosszú távon.

 16  A beszélgetés eredeti címe: „… csak nézett ránk és hallgatózott”. Gion Nándorral beszélget Elek Tibor (Forrás, 
2002. december. 12. sz. Online. http://www.forrasfolyoirat.hu/0212/elek.html). A beszélgetés Elek Tibor Fényben 
és árnyékban című kötetében (Elek 2004) is olvasható.
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Fantasztikus memóriád lehet neked.

– Valóban, a feleségem is mindig ezt mondja.

Az egyik interjúdban említed, hogy egyfajta „dúsított realizmust” művelsz. Mit értesz ez 
alatt, és egyáltalán mi jellemzi a Te realizmuskoncepciódat, mi annak a lényege?

– Hosszan és nagyon unalmasan lehetne erről elmélkedni, de megpróbálom másként. 
Vegyük a regényeimben szereplő Török Ádám példáját! Ő egy rablógyilkos volt a valóság-
ban is, nem kitalált fi gura. Ha kellett, Török Ádám gátlástalanul rabolt és gyilkolt, mert az 
volt a véleménye, hogy márpedig ez neki jár. Ugyanakkor legendák is kavarogtak a személye 
körül. Egy kisebbségi sorsban élő magyar népcsoportnak is a képviselője volt, és miután 
gátlástalan ütött, szúrt és lőtt, és főleg a szerb hatalommal szemben, így kissé magyar nem-
zeti hős lett. No, itt kezd a dolog valamiképpen színesebbé válni, és itt jön be a „dúsított 
realizmus”: van egy rablógyilkos, aki nem fél semmitől, de kisebbségi sorsban élő magyar, és 
így sem fél senkitől, nem fél a szerb hatalomtól sem, igaz, nem azért, mert egy nemes lelkű 
Robin Hood, hanem mert egyszerűen el akar venni valamit, és ha egy szerb rendőr áll vele 
szemben, akkor minden további nélkül elvágja a nyakát. De amikor mesélik a történeteit, 
akkor már azt mondják, hogy ez a Török Ádám aztán milyen belevaló gyerek volt, milyen 
kemény magyar férfi ú. Ezt próbáltam én megfogni úgy, hogy ne szépítsem túlzottan meg 
az ő történetét, de a valós történeteknél valami többet hordozzon a mindennapi élete és 
sorsa. Ezt értem én a dúsított realizmuson. Ebben kicsit benne van az is, hogy mi történt a 
valóságban, de nem riportokat írok és nem tényregényt, hanem regényt. S amikor regényt 
írok, akkor jogom van kissé belemagyarázni a hőseim cselekedeteibe, jellemébe valami 
többet, ami a valóságban nem volt benne, esetleg valami kevesebbet. […]

A valós helyzetekről, történetekről, szereplőkről (akik gyakorta ráadásul saját nevükön 
szerepelnek műveidben) jut eszembe, hogy neked soha nem volt gondod, konfl iktusod 
ebből, ellenben irodalomtörténeti és mai példák is vannak arra, hogy könnyen bajba 
kerülhet az író művei valószerűsége miatt.

– Ha valaki szépirodalmat ír, akkor azért vigyázzon arra, hogy ne ismerjenek magukra az 
emberek. Például azok, akikről én írok, azok nem tudnak írni, esetleg csak levelet, mert más 
kétkezi foglalkozásuk van: szántás, vetés, köszörülés stb. Ők nem tudnak nekem válaszolni, 
ilyenkor ajánlatos tisztelni az embereket. Én úgy vagyok, ha valakivel beszélgetek, akkor 
odafi gyelek rá. S ha úgy érzem, hogy valami olyat mondott, ami érdekes, akkor legtöbbször 
megkérdezem, hogy nem baj-e, ha felhasználom, ha megírom. S ha azt mondja, hogy nem 
baj, akkor megírom. Ha a szereplőim közeli rokonaim, azokat névvel szerepeltetem, velük 
aztán majd jól kiveszekszem magam otthon, ha azt mondják, hogy hülyeségeket írtam, de ez 
a családban marad. A többi szereplőnél viszont mindig megváltoztatom a nevet. Mellesleg 
így is volt bajom, mégiscsak ráismertek. […]
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A Latroknak is játszott második része, a Rózsaméz azzal a mondattal zárul: „Reggel a 
magyar csapatok Szenttamásra értek.” Ez a mondat igényelte, kívánta a folytatást, meg 
az olvasók is, aztán vártunk vagy húsz évet rá, az Ez a nap a miénk című regény 1997-ben 
jelent meg, holott már 1981-ben azt mondtad a Görömbei Andrásnak adott interjúdban: 
„Az anyag többé-kevésbé összeállt”, ,,1981-ben elkészül”. Mi az oka a csúszásnak, a jó 
húszéves késlekedésnek? A földolgozott történelmi korszak, a téma politikailag kényes 
volta, a személyes életed alakulása (különböző közéleti posztok betöltése), esetleg esz-
tétikai problémák?

– Ez egy regénytrilógia, ami most bővül tovább. Az első rész a századfordulótól az első 
világháború végéig játszódik, a második rész innentől 1941-ig, a második világháború 
begyűrűzéséig. Ezt én megírtam úgy, ahogy, de ezt még meg lehetett írni. A harmadik 
résszel (ami a második világháború idején játszódik), aminek a késlekedését a fejemre 
olvastad elég galádul azért volt baj, mert én nemcsak a második világháborút, hanem az az 
utáni hónapokat is meg akartam írni, tudniillik erről itt évtizedeken keresztül hazudtak. A 
Hideg napokat emlegették Cseres Tiborral az élen (idézőjelben mondom), s hogy milyen 
gyalázatosan viselkedtek a magyarok, kivégeztek három-négyezer szerbet, belelőtték őket 
a Dunába stb. Közben senki nem mert beszélni, mert nem lehetett beszélni arról, hogy 44 
utolsó napjaiban nem négy, hanem negyven- vagy ötvenezer magyart fűrészeltek ketté, fejez-
tek le, kínoztak meg. Nekem ezt kellett volna megírni abban, amit ígértem, nem hagyhattam 
abba a háború végével. Már a korábbi könyveimmel is voltak bajaim, mert megpengettem 
kényes témákat, de valahogy mindig megúsztam. Ezúttal is biztattak többen: írjam meg ezt 
is, mert elég sunyi vagyok ahhoz (mondták), hogy úgy meg tudjam írni, hogy igaz legyen, de 
ezt is megússzam. Addig töprengtem a feladaton, amíg megváltozott a világ. Mert ennek nem 
lehetett nekimenni úgy, hogy majd felületesen elkenem, majd valamit mondok, tudtam, ha az 
ember kimond valamit, akkor azt ki kell mondania. Úgy, hogy hiteles legyen, és súlya legyen. 
Persze belejátszik az is, amit a bevezetődben említettél, hogy mindenféle közéleti tisztségeket, 
állásokat betöltöttem az írószövetségi elnökségtől a rádiós főszerkesztőségig, tehát nem is volt 
annyira időm, hogy írjak. Múltak az évek, és eljött a rendszerváltás, amikor már nyugodtan, 
nyíltan lehetett beszélni ezekről a dolgokról, csakhogy ekkor már minden második újságíró 
beszélt róluk. Megírták, hogy itt ennyi és ennyi embert így és úgy legyilkoltak. Nekem regény-
íróként meg kellett formálnom egy történetet, amelyben nemcsak a tömeggyilkosság ténye van 
kimondva, hanem egy-egy ember sorsán keresztül be lehet mutatni, mik hogyan történtek. 
Na, ezért volt ez kissé nehézkes…

Régi szokásod, hogy regényeidet, mielőtt még könyv lenne, sőt már a megírásuk közben, 
fejezetenként közlöd folyóiratokban. Így volt ez már a Kétéltűek a barlangban, de a Bör-
tönről álmodom mostanában és az Ez a nap a miénk esetében is…

– Az Ez a nap a miénk esetében másról van szó. Kecskeméten voltam egy irodalmi es-
ten, és beszélgettünk a Forrás szerkesztőivel, akik megkérdezték, hogy most mit csinálok. 
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Mondtam, most kezdek egy regényt írni, amire ezek a fi úk azzal reagáltak, hogy lábon meg 
van véve, s azt is megmondták, hogy havonta ennyi és ennyi pénzt lepengetünk érte. Én írtam 
és küldtem, és ők tényleg fi zettek, nem túl sokat, de nem is keveset, egészen normálisan…

A folytatást pedig azért kell megírnom, mert az előző regény azzal zárul, hogy véget ér 
a második világháború, és a magyarokat irtják a Délvidéken. Utána egy olyan sajátságos 
korszak jött a vajdasági magyarok életében megint, amiről nem lehetett nem írnom.

Magyarországon úgy látszott, hogy jött egy dögunalmas, nagyon borzalmas Rákosi-
korszak, amit ki kellett bírni. Jugoszláviában pedig, miután jól megritkítottak bennünket, 
magyarokat, jött a Tito–Sztálin-összeütközés, ami számunkra, vajdasági magyarok számára 
azt jelentette, hogy vagy nagyon esküdsz a jugoszlávságra, vagy eleve gyanús vagy, mert az 
anyaországod Sztálinhoz tartozik, és arra esküszik, te pedig itt Titónál vagy. De ki is vagy 
Te tulajdonképpen? Ha az ember megírt egy olyan regénytrilógiát a második világháború 
végéig terjedő időszakról, mint én, akkor nem hagyhatta ki a folytatást erről a sajátságos 
korszakról, amit mások nem is nagyon ismertek és érthettek. Ezt meg kell írnom. […]

Egyedül ez a korszak volt az, amiről korábban nem lehetett írni, mert sokaknak nem is 
volt érthető. A magyar nemzetnek egy része a történelemnek egy olyan forgatagába került 
ekkor, amelyben először kezdődtek a szocializmuson belül villongások. Amikor Te is mint 
magyar bajba kerülhettél vagy éppen jobban járhattál, mint az anyaországi magyarok. Ezt 
meg kell írni anélkül, hogy túl didaktikus legyen, hogy túl szájbarágós legyen, hogy az 
emberekről szóljon.”17

 

 17  Elek Tibornak a közléshez kapcsolódó megjegyzése: „2002. január 22-én volt a budapesti Károlyi Pa-
lota Kulturális Központ kortárs magyar írókat bemutató sorozatának vendége Gion Nándor. Az akkor 
készült beszélgetés után megállapodtunk Nándorral abban, ha új regényét befejezi, visszatérünk még 
az addigra lejegyzett szövegre és kiegészítjük. Erre sajnos már nem kerülhetett sor, így az eredeti, általa 
már jóvá sem hagyott, de a magnófelvételről, hitem szerint pontosan, minimális stilisztikai változtatá-
sokkal lejegyzett szöveget tudom csak közzétenni, abban a reményben, hogy ezzel is hozzájárulhatok az 
életmű teljesebb megismertetéséhez.”
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EMBERVESZTESÉG SZENTTAMÁSON
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Magyarellenes atrocitások helyszínei Jugoszlávia északi területein 
1944–1945-ben

Az emberveszteség sokféle. Első helyen említendők a kivégzések. Ezeknek az áldozatoknak 
a névsora képezi könyvünk legfontosabb részét. E helyen is elmondjuk: nem hivatalos 
dokumentumokból, hanem az emlékezők memóriájából kellett őket előkotorni. A más 
helységekben találtak alapján joggal feltételezhető, hogy Szenttamáson is készült a kivég-
zettekről összeírás, akár a tettesek elhatározása, akár a felsőbb állami szervek vagy a Jugo-
szláv Kommunista Párt utasítására, ez azonban nem került a szerző kezébe. Aki áldozatról 
fellelhető volt valamilyen arckép, az szintén megtalálható a név mellett.

A második világháború után kiadott szerb nyelvű helyi monográfi ák nem tesznek em-
lítést tömegirtásról, természetes hát, hogy ártatlan áldozatokról sem. Úgy veszik, mintha 
mi sem történt volna. Ez a fajta ténykezelés volt jellemző az egész titói érára, amely fel-
szabadításként emlegette a partizán fegyveresek és helybeli támogatóik által elkövetett 
gonosztetteket.

Külön névsorban szerepelnek azok a helybeli magyarok, akiket a vérengzés napjaiban 
különféle erőszakos módszerekkel kényszerítettek Tito hadseregébe, úgy állítva be a tör-
ténetet, mintha lelkes önkéntesek dalolva vonultak volna a frontra, ahonnan aztán sokan 
nem tértek már vissza. A kiszemelteknek – általában a katonakötelessé vált korosztály 
tagjainak – szinte nem is volt más választásuk, mint hogy hagyják magukat felíratni az 
önkéntesek közé, vagy viszik őket erőszakkal. Ez utóbbiakat esetleg a kivégzendők közé is 
besorolhatták, de mindenképpen még külön zaklatták őket döntésük miatt.

A magyar lakosság természetesen erősen megritkult már a korábban, a magyar ható-
ság által folytatott sorozások miatt, hiszen a bevonultak tetemes része elesett a fronton 
vagy hadifogságba került, ez utóbbiak közül pedig nagyon kevesen mertek hazatérni, 
szabadulásuk után, amikor hírét vették, mi vár odahaza a honvédséghez bevonultakra. 
Számba vettük mindannyiukat, akikre még emlékezett valaki, vagy sorsuk és adataik le 
lettek valahol jegyezve, de az itthonról elüldözötteket, valamint az idehaza zaklatottakat 
és kisemmizetteket is. 

Nem is csupán a Szenttamás helység lakói közül valókat, hanem a közigazgatásilag a 
községhez tartozó másik két helyégből, vagyis a Nádaljáról és Turjáról származókat is. Ezek 
között számos, eredetileg szenttamási lakos töltött be e szerb többségű falvakban államilag 
fi zetett állást. A veszteséglista azonban soha nem lehet már teljes.
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Az 1944–1945-ös szenttamási magyarirtás vértanúi

 1.  Ágó János 30 éves csendőr szakaszvezető, özvegy, egy kiskorú gyer-
mek apja. 1944. július 22-ei határjárása során kukoricásból intézett 
partizán orvtámadás áldozata lett két járőrtársával a Szenttamás és 
Bácsföldvár közötti határdűlőn. (Bús–Szabó 1999; T: 5. és 42.)1

 2.  Alács István, id. 43 éves földműves, vadőr, nős, neje Nagy 
Rozália, két kiskorú gyermek apja. 1944 őszén szerb fegyveresek 
elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. (T: 20., 28. és 33.) 
„Az Ozna vitte el” – áll neve mellett a szerb ítélkezők nemzetőrök-
ről készített névjegyzékének levéltári töredékén. (Mészáros 1995, 
165.) A VL2 adatai szerint: „…Sándor és Paracki Anna 1902-ben 
született magyar napszámos fia, együttműködött a megszállókkal. 
Háborús bűnös, a Vajdasági Katonai Körzet Hadbírósága S. 256/45 
sz. 1945. április 4-én kelt ítéletével halálra ítélte.” (Mezei Zsuzsanna 
adatgyűjtése. VL, Újvidék)3 A MSZAVB4 a második világháború 
alatt és után 1941–1948 közötti polgári áldozatok megállapítására 
adatai még: „ismeretlen helyen lelőtték.” (DMA; forrás: VL F. 183.; 
Mészáros 1995, 165.)

 3.  Ali István 30 év körüli földműves, nemzetőr, nős, három kiskorú 
gyermek édesapja. 1944 őszén nyomtalanul eltűnt, s többé nem 
adott életjelt magáról. (T: 25. és 33.) Ali András felterjesztésére 
az illetékes bíróság holttá nyilvánította. (BI 1960)5

 4.  Almási Viktória ismeretlen életkorú és családi állapotú háziasz-
szony. Neve fölkerült az Ozna által Szenttamáson agyonlőtt háborús 
bűnösök 1944–1945. évi nyilvántartási könyvének és a szenttamási 
HNFB elnöke, Radivoj Kaćanski által készített „likvidált szemé-
lyek” névsorára. (Kasaš 1996, 170) A VL szerint: „Magyar házi-
asszony. Besúgás és árulás. Háborús bűnös, az óbecsei Ozna 1944. 
október 28-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: 
„Hazaárulás, kémkedés. A gyűjtőtáborban lőtték le.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM.-K.3034/85 sz. Újvidék körzeti likvidáltak névsora

 1 A személyi adatok után zárójelben az adatok forrása következik.
 2 Vajdasági Levéltár (Arhiv Vojvodine).
 3 Mezei Zsuzsanna: VL, Újvidék. A táblázatban található adatokat a szerkesztő átdolgozta, a szerző beépítette a már 

elkészített áldozatnévsorba.
 4 Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság / A Magyar Tudományos Akadémia és Szerb Tudományos és Művé-

szeti Akadémia Vegyes Bizottsága (Međuakademijska komisija SANU i MAN).
 5 Bírósági Iktatókönyv + évfolyam.
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 5.  Andróczky Aladár Póla, Pál és Kovács Ilona 44 éves jogász vég-
zettségű földbirtokos fi a, kinevezett községi bíró, majd Bács-Bodrog 
Vármegye Közgyűlésének tanácsnoka, Futura-megbízott. A Magyar 
Párt, a DMKSZ, az Állatértékesítő Szövetkezet és a Szenttamási SE 
alapító tagja és elnöke. Neje Klepp Gizella, három kiskorú gyermek 
apja. (Csuka szerk. 1941; Személyi adattár, 1.) A királyi szerb uralom 
alatt lelkes és bátor küzdelmet folytatott. A Zágrábi Egyetemi Hall-
gatók Magyar Körének Egyesülete, a Nagy Iván-féle mozgalom és a 
Magyar Párt községi vezetője. Szavakkal és tettekkel harcolt községe 
magyarságának emberi és kisebbségi jogaiért, s ezért állandó zaklatást, 
meghurcoltatást, sorozatos pénzbírságot és hatheti elzárást is el kellett 
szenvednie a szerb hatóságoktól. (Gyimesy szerk. 1942, 211., 417.) 
„1941 áprilisa első hetében Lőrinc János és Dukay Béla ügyvédek 
Móró Tamás községi rendőr, Kuszli Dezső kereskedő, néhány szerb 
községi elöljáró, Dobanovački Pajo, Subić Jovica, Manojlović jegyző 
és mások társaságában a Magyar nemzetőrség alapítója és szervezője 
a várható hatalmi hézag idejére biztosítandó nyugalom, rend és béke 
fenntartására.” (T: Muhi István nemzetőr visszaemlékezése) 1944 
októbere végén szerb fegyveresek hurcolták el, s kéthavi ütlegelés 
és kínzás után hamis vádakra alapozott koncepciós perben halálra 
ítélték, s 1945. január 10-én a római katolikus parókiával átellenben 
levő katolikus iskolaudvar falánál golyó által nyilvánosan kivégezték. 
Nézőseregüket a vasárnapi nagymiséről hazainduló, fegyverekkel 
odaterelt magyarsággal szándékozták növelni, de Željko Kokić Dezső 
atya – értesülve a morbid szándékról – a kivitelezést meghiúsítandó 
egy rövid közös ima elmondása után sietős hazatérésre szólította fel 
híveit. Tetemét egész délután közszemlén tartották a helyszínen, es-
tefelé azonban engedélyezték családjának az elszállítást és a temetést. 
Ő az egyedüli szenttamási mártír, akinek ismert a sírhelye, és családi 
emlékmű áll felette. Minden vagyonát elkobozták, egy lakás kivéte-
lével az elárvult család számára, de melléjük a házba beköltöztettek 
egy „megbízható” szerb házaspárt. (T: 1., 2., 15., 16., 33. és 36.; 
aláírása a szerző gyűjteményéből való) Neve az Ozna által kivégzett 
szenttamásiak névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Pál 
és Kovács Ilona 1900-ban született ügyvéd, földbirtokos fi a. Magyar. 
Razzia,6 a honvéd-bevonuláskor, gyűlöletszítás, polgári személyek 

 6 A honvédség 1941-es bevonulásakor és az 1942 januárjában lezajlott razzia idején elkövetett tettekkel gyanúsí-
tottak feltételezett vétkeit sokféle módon fogalmazták meg a likvidáltak adatainak leírói. Nem használtak jogi 
szakkifejezéseket, hanem meglehetősen bizonytalan, általános, felületes körülírásokat. Ezért itt nem fordítjuk le a 
levéltár dokumentumaiban talált szövegeket, hanem „razzia” és „bevonulás” szavakkal utalunk a likvidálás ilyen 
indoklására. Hasonló módon járunk el, amikor a Nyilaskeresztes Pártban való tagság és a nemzetőri megbízatást 
teljesítők likvidálását indokoló megfogalmazásokat csupán a „nyilas” és a „nemzetőr” szavakkal helyettesítjük.

 

Andróczky 
Aladár Póla
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rendszeres kínzása és terrorizálása, gyilkosság, vérfürdő, vallási és tör-
ténelmi épületek, emlékművek és egyéb vagyon pusztítása, rombolása 
és kifosztása. Háborús bűnös, az NFSZK Bácska–Baranya Katonai 
Körzet Óbecse Térségi Törzskarának Hadbírósága, S.113/44 sz. 
1944. december 17-i döntésével, halálra ítélte.” Likvidálva. (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „1900-ban Amerikában szüle-
tett. A Bánság, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatás Legfelsőbb 
Bírósága, II. S. 37/44 sz. 1944. december 26-i ítéletével jóváhagyta 
a büntetést. 1945-ben ismeretlen helyen (!) lelőtték.” (Forrás: VL 
F. 183.; Teleki 2007, 149.; Kasaš 1996, 170.) Vagyonát az Óbecsei 
Járásbíróság eljárása nyomán konfi skálták. (Forrás: ZTL F 505.) 
Neje jó tíz évvel a tragédia után kieszközölte az Újvidéki Kerületi 
Bíróságnál a 113/1944 sz. 1956. október 19-én kelt bizonylatot, 
amely hitelesíti: a Bácska és Baranya Katonai Körzet Hadbírósága 
fenti szám alatt 1944. december 17-én golyó általi halálra ítélte, s 
hogy az ítéletet a Bánság, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatás 
Felsőbb Hadbírósága, S-37/44 számú 1944. december 26-i ítéletével 
jóváhagyta. Egyben igazolja még az ítélet 1945. január 10-i végre-
hajtását is Szenttamáson, és Andróczky Aladár eltemetését, az ottani 
magyar temetőben. (Forrás: az 544. oldalon mellékelt szerb nyelvű 
bizonylat hitelesített másolata)

 6.  Andróczky Antal 51 éves gazdálkodó, nős, két gyermek apja, 
DMKSZ-tag. Öntudatos és gerinces magyar emberként vette ki részét 
minden magyarságmegőrző mozgalomból (Gyimesy szerk. 1942, 211., 
417.). 1944 októbere végén, egyik napon nem tért haza, nyomtalanul 
eltűnt, s többé nem adott életjelt magáról. (T: 33., 36. és 41.)

 7.  Andróczky Imre 32 éves asztalos, nős, egy kiskorú gyermek apja. 
1944 októbere utolján szerb fegyveresek kíséretében távozott hazul-
ról, s többé nem adott magáról életjelt, családját elűzték hajlékából. 
(T: 16. és 33.)

 8.  Bácsi Miklós, id. Bácsi Miklós és Bordás Erzsébet fia, Bácsfeke-
te hegyen 1900. november 18-án született munkás. „1944 őszén 
nyomtalanul eltűnt családja köréből, s többé nem adott magáról 
életjelt”– áll a holttá nyilvánítási végzésben. (BI 1960) Családja 
később elköltözött szenttamási hajlékából. (T: 33. és 36.)

 9.  Bakai János, ifj. Topolyán született 1891-ben, géplakatos (De 
Sgardelli szerk. 1941, 16). 1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul 
eltűnt szenttamási otthonából. (T: 16. és 33.)

 10.  Bakos Mihály ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi álla-
potú férfi. Elírva, Bokus Miska néven az Ozna által Szenttamáson 
kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.)
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   11.  Bálizs Antal 48 éves földbirtokos gazdálkodó, cséplőgép-tulaj-
donos, neje Szegi Julianna, öt gyermek apja. (Kertész – De Sgardelli 
1942, 816.) 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták családja 
köréből, így a népes család ezután minden vagyonát hátrahagyva 
elmenekült Magyarországra. (T: 15., 33. és 36.)

   12.  Bálizs József 50 éves földbirtokos, 224 kat. holdon gazdálkodó 
géplakatos, cséplőgép-tulajdonos, főgépész, áramszolgáltatási vál-
lalkozó. Neje Schramm Anna, gyermektelen. (Csuka szerk. 1941, 
126.) 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, és nyoma veszett. 
Nejét kiforgatták vagyonából, s elkergették hajlékából. (T: 1., 2., 
33. és 36.)

   13.  Bálizs Lajos 72 éves gazdálkodó, neje Lacza Katalin, két felnőtt 
gyermek apja. A megszállás alatt minden magyarságmegtartó moz-
galomból öntudatosan vette ki részét. (Gyimesy szerk. 1942, 216., 
419.) 1944 őszén nyomtalanul eltűnt Szenttamásról, s többé nem 
adott magáról életjelt. (T: 1., 2., 15., 33., 36. és 44.)

   14.  Balogh Béla középkorú pékmester Apró Lajos házában. 1944 
őszén fegyveres szerb fiatalok onnan elhurcolták előrehaladott 
terhes felesége mellől, s többé nem adott magáról életjelt. Özvegye 
később Hám Sándorhoz ment férjhez. (T: 1., 2. és 33.)

   15.  Balogh Ferenc szlávos hangzású Balog Franja névvel az Ozna 
által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A 
VL szerint: „Magyar. Kém, nemzetőr, 1941-ben kínozta és gyilkolta 
a szerbeket. Háborús bűnös, az óbecsei Ozna 1944. október 28-án 
likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar meg-
szálló alakulatok munkatársa, Szenttamáson gyűjtőtáborban lőtték le.” 
(Forrás: VL F. 183., VM-K.3034 sz. áldozatnévsor; Kasaš 1996, 170.)

   16.  Baranyi Pál 51 éves asztalosmester, tűzoltó, Baranyi István fia, 
nős, gyermekeinek száma ismeretlen. (De Sgardelli szerk. 1941, 
21.) 1944 őszén nyomtalanul eltűnt hajlékából, családja további 
sorsa az adatközlők számára ismeretlen. (T: 33. és 36.)

   17.  Bartha Mihály neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar földmű-
ves. Nemzetőr, a honvéd-bevonuláskor részt vett a szerbek gyil-
kolásában. Háborús bűnös, az óbecsei Ozna 1944. október 28-án 
likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar 
megszálló alakulatok munkatársa. Ismeretlen helyen végezték ki.” 
(Forrás: VL F. 183.; VM-K. 3034/85. sz. névsor)

   18.  Bauerné Hanovszki Katarina (1864–1945) „Martin német 
nemzetiségű 80 éves szenttamási háziasszony lánya. Kollaboráns 
ügynök. A tiszaistvánfalvi gyűjtőtáborban ( Járek) végelgyengü-
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lésben halt meg 1945. február 13-án.” (Forrás: Vajdaság/Bácska–
Anyakönyv, 109. sorszám, 52.)

   19.  Bedlegh bácsi 50 év körüli napszámos feleségével (20.)7 és három 
gyermekével (21., 22., 23.) valószínűleg nyilasságért lett halálba 
hurcolva. (T: 15., 18. és 28.)

   20.  Bedleghné asszony 45 év körüli családanya férjével (19.) és három 
gyermekével (21., 22., 23.) valószínűleg nyilasságért lett halálba 
hurcolva. (T: 15., 18. és 28.)

   21.  Bedlegh Erzsébet. 23 éves hajadon, szüleivel (19., 20.) és két 
testvérével (22., 23.) valószínűleg nyilasságért lett halálba hurcolva. 
(T: 15., 18. és 28.)

   22.  Bedlegh János 19 éves fi ú, szüleivel (19., 20.) és két testvérével (21., 
23.) valószínűleg nyilasságért lett halálba hurcolva. (T: 15., 18. és 28.)

   23.  Bedlegh Katalin 21 éves hajadon, szüleivel (19., 20.) és két 
testvérével (21., 22.) valószínűleg nyilasságért lett halálba hurcolva. 
(T: 15., 18. és 28.)

   24.  Benke László 25 év körüli, nőtlen csendőr altiszt, 1944. július 
22-én határjárás közben két járőrtársával partizán orvtámadás 
áldozata lett a Szenttamás és Bácsföldvár közötti határdűlőn. (T: 
33., 34. és 35.)

   25.  Benkó Ferenc Gortva 38 év körüli földműves, 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok állítólag Csúrogra hurcolták (onnan 
nősült), s többé nem adott életjelt magáról. Neje és családja későbbi 
sorsa ismeretlen. (T: 15., 33. és 50.)

   26.  Benkó Imre 40 év körüli nemzetőr, majd községi rendőr. Neje 
Alács Rozália, egy kiskorú leánygyermek édesapja. 1944 őszén 
egyik menekülteket szállító szekérkaraván fegyveres kísérőjeként 
családját is átmenekítette Bácsalmásra. A később hazalátogató 
feleség elmondása szerint az oda át-átcsapó, razziázó fegyveres 
szerb partizánok elfogták, s többedmagával megbilincselve haza-
toloncolták. Azóta eltűnt. (T: 15., 21., 54. és 55; a fotó a szerző 
gyűjteményéből való)

   27.  Benkó Sándor Gortva 45 év körüli földmunkás, nős, egy kis-
korú gyermek apja. A hírhedt Jelo Kurjački fegyveres magyarok 
rejtegetésének vádjával hurcoltatta vérbíróság elé. Súlyos sérülések-
kel járó kínvallatása során beismerő vallomást tett, 10 év szigorított 
fegyházbüntetéséből két évet bírt ki, amikor kegyetlenül megverték, 
börtönkórházba került, annak második emeleti ablakából fejjel 
levetette magát, és szörnyethalt. De az is lehet, hogy az őrei dobták 
ki. (T: 24. és 36.)

  

 7 A névjegyzékben szereplő személy sorszáma.

Benkó Imre
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   28.  Benkő Sándor 30 év körüli férfi, „1944 őszén, a szovjet hadsereg 
átvonulása után feleségével nyomtalanul eltűnt” – áll a bírósági 
holttányilvánítási végzésben. (BI 1967; a Szerb SZK Hivatalos 
Közlönye, 1967. 37. sz.)

   29.  Benkő Sándorné Bagi Etelka 25 év körüli háziasszony, a 
fentebbi neje. „1944 őszén, a szovjet hadsereg átvonulása után 
férjével együtt eltűnt” – áll a bírósági holttányilvánítási végzésben. 
(BI 1967; a Szerb SZK Hivatalos Közlönye, 1967. 37. sz.)

   30.  Bergel Péter 28 év körüli nőtlen mezőgazdasági munkás. A 
fordulat után, 1944 őszén az új hatóság beidézte, s többé nem tért 
haza. Eltűnt. (T: 33. és 36.)

   31.  Berger Imre 32 éves iparos. Imre és Fazekas Viktória Szenttamáson 
1912. november 24-én született fia. A fordulatkor szerb fegyve-
resekkel távozott el hazulról, s nyomtalanul eltűnt. Családjának 
további sorsa ismeretlen. (T: 1. és 2.) A bíróság holttányilvánítási 
végzése szerint eltűnése napja 1944. október 17. (BI 1950)

   32.  Berger József Gerzson 72 éves kereskedő, 1944 őszén nyom-
talanul eltűnt. Végzete a kivégzés vagy a svábok gyűjtőtáborában 
érte utol. Családjára az adatközlőknek nem volt rálátása, sorsa 
feltehetően a haláltábor. (T: 1. és 2.)

   33.  Berger Lajos 65 éves sváb származású likőresszencia-gyártó, első 
világháborús tartalékos százados. (De Sgardelli szerk. 1941, 35., 7.) 
1944 őszén egy éjjel nyomtalanul eltűnt, s többé nem adott életjelt 
magáról. Családjának sorsa ismeretlen, feltehetőleg azonos a gyűj-
tőtáborokba toloncolt többi délvidéki svábéval. (T: 1. és 2.)

   34.  Bernáth György a Bernáth papucsos fi a, 1941. húsvét vasárnapján 
a honvédség bevonulását megnézni indult, amikor a Stojić-bolt sarkán 
ellenálló csetnik orvlövész találata oltotta ki életét. (T: 1., 2., 33. és 
36.) „1900, Szenttamáson. A Délvidék felszabadítása alkalmával a 
honvédcsapatok beérkezése előtt, 1941. április 11-én a szerbek ma-
gyarsága miatt agyonlőtték.” (Kertész – De Sgardelli 1942, 10.)

   35.  Bernáth [?] 30 év körüli villanyszerelő, nős, egy kiskorú gyermek 
apja, 1944 novemberében nem tért haza villanytelepi munkahelyé-
ről, s családjának sem adott többé életjelt magáról. (T: 33. és 36.)

   36.  Berta András Molnár Mária 15 éves fia, aknarobbanástól kapott 
sérüléseibe halt bele 1945. március 28-án. (Szenttamási egyházi 
halotti anyakönyv 1945)

   37.  Bertók Istvánné Greguss Rozália 28 éves háziasszony, egy 
kiskorú leány édesanyja. Éjjel a gyermeke mellől hurcolták el a férjét 
kereső partizánok, s többé nem adott életjelt magáról. (T: 4., 12. és 
28.) Bertók Rozália néven az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 

Berger Lajos



■■  Névsorok – emberveszteség ■ 349 ■   

névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar háziasszony. 
Nyilasság, propaganda és adománygyűjtés. Háborús bűnös. Az óbecsei 
Ozna 1944. október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA 
adatai még: „A magyar megszálló alakulatok munkatársa. Ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. névsor)

   38.  Bezalló Lajos 38 éves napszámos, Mihály és Kiss Julianna fia. 
Nős, egy kiskorú gyermek apja. Vince ikertestvére. 1944 őszén szerb 
fegyveresek hurcolták el hajlékából, s többé nem adott magáról 
életjelt. (T: 24., 25. és 33.)

   39.  Bezalló Vince Mihály és Kiss Julianna fi a. Neje Nagy Katalin, két 
kiskorú gyermek apja. Lajos ikertestvére. 1944 őszén fi atal szerb fegy-
veresek hurcolták el hajlékából. (T: 33. és 41.) „38 éves magyar napszá-
mos, nyilas, elvitték a partizánok, az Oznán van” – áll egy jegyzeten, a 
Nyilaskeresztes Párt tagjairól. (Mészáros 1995, 165.) Bezalló Verona 
1961-ben holttá nyilváníttatta. (BI 1961) A VL szerint: „Magyar 
napszámos. A bevonuláskor, polgári személyek állandó terrorizálása 
és kínzása, gyilkosság, vérfürdő, vallási, történelmi épületek, emlék-
művek és egyéb vagyon tömeges pusztítása, rombolása és fosztogatása. 
Háborús bűnös. A Vajdasági Katonai Körzet Hadbírósága, S.305/45 
sz. 1945. április 4-i döntésével, halálra ítélte.” Likvidálva. (Mezei VL, 
Újvidék; Mészáros 1995, 165.) A DMA adatai még: „Ismeretlen 
helyen golyó által agyonlőve.” (Forrás: VL F. 183.)

   40.  BezallóVince, ifj . 25 éves munkás, nős, két kiskorú gyermek apja 
(a fotó a szerző gyűjteményéből származik). „Nemzetőr, az Ozna-n 
van” és „háborús bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva” – áll 
széljegyzetként a neve mellett a nyilasok és a nemzetőrök háborús 
bűneit vizsgálók két levéltári névjegyzéktöredékén is. (Mészáros 
1995, 163., 165.) Jagics Veronika 1960-ban holttá nyilváníttatta. 
(BI 1960) A DMA adatai még: „1911-ben született Szenttamáson. 
Háborús bűnös, halálra ítélve, s 1945-ben ismeretlen helyen lelőt-
ték.” (Forrás: VL F. 183.)

   41.  Bezzegh Antal 45 éves borbélymester, nős, három gyermek apja. 
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták hazulról, s többé nem 
adott életjelt magáról. (T: 17. és 38.)

   42.  Bezzegh Antalné Faragó Erzsébet Bóha 40 éves háziasz-
szony, meghurcolása, megveretése, majd szabadon engedése után 
a partizánoktól kapott verésbe nemsokára belehalt. Férjét (41.) 
halálba hurcolták. (T: 17. és 38.)

   43.  Bíró Miklós 55 év körüli gazdálkodó, nős, két felnőtt férfi apja, 
belehalt az 1944 őszén Kutaspusztán (Drea) a szerb partizánoktól 
kapott verésbe. (T: 34. és 35.)

Bezalló Vince
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   44.  Blazsanyik Géza 50 év körüli baromfikereskedő, nemzetőr. Neje 
Nagy Etel, két gyermek apja. 1941 húsvétvasárnapján a főutcán 
tömött sorokban bevonuló honvédek és a padlások fedezékéből 
feg yverrel ellenálló csetnikek tűzharcának kereszttüzében eg y 
eltévedt golyó oltotta ki életét. (T: 2., 33., 22., 28. és 46.)

   45.  Blazsanyik Mihály 57 éves gazdálkodó, nős, egy felnőtt gyermek 
édesapja. (Ajtay szerk. 1942, 29, 32) 1944 őszén, a szovjet hadsereg 
átvonulása utáni fordulat mozgalmas idején, egy éjjel ismeretlen 
fegyveresek verték fel családját álmából, velük távozott hazulról és 
eltűnt. Többé nem adott életjelt magáról családjának. (T: 28., 33. 
és 36.)

   46.  Bodrogi-Bergel József 52 éves kereskedő, József és Nagy 
Terézia 1892. március 6-án született fia. Neje Schank Etel, három 
felnőtt gyermek apja. (Csuka szerk. 1941, 10.) Futura-megbízott. 
(De Sgardelli szerk. 1941, 7., 35.) Az elsők között fogták be és 
hurcolták el szerb fegyveresek. Fogolytársa, Koller Tamás szerint 
szerb fronton szerzett vitézségi érmei, Bodrogira magyarosított 
családneve, DMKSZ-tagsága és a magyar kémelhárításhoz tartozása 
miatt verték halálra. Magatehetetlen, nyöszörgő, felismerhetetlen-
ségig összevert, véres hústömegként őt látta meg Tolbuhin szovjet 
marsall. Leszidta a partizánokat, hogy ne fegyvertelen civilek ellen, 
hanem a fronton harcoljanak, s megtiltotta a szerbeknek a további 
vérengzést. Józsefen ez már nem segített. (K. Antal és Koller István 
visszaemlékezése) Az 1958-ban folytatott bírósági holttányilvá-
nítási eljárás megállapította: „1944. 11. 6-án ismeretlen irányba 
távozott hazulról, és eltűnt.” (Mészáros 1995, 196.) Nejét és csa-
ládját elűzték hajlékukból és Szenttamásról, minden ingó vagyonát 
szétlopták, ingatlanát meg államosították. (T: 7., 26., 33. és 47.) 
Bergel József néven az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „53/35 éves. Magyar. Bírósági 
ülnök a 47 tagú bíróság tagja,8 szerbeket javasolt zaklatásra, kín-
zásra, megölésre. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 
30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: 1944 
novemberében Szenttamáson végezték ki. (Forrás: VL F. 183.; VM-
K.3034 névsor; ZTL F. 505.; Mészáros 1995, 166.)

   47.  Bohusz/Bukusz Miksa „szenttamási csehszlovák–mag yar 
földműves. Nemzetőr. Háborús bűnös”. Likvidálták. (Mezei VL, 
Újvidék) A DMA adatai még: „Bukusz. Csehszlovák. Földműves, 

 8 A partizánok felügyelete alatti népbíróságok sorozatban mondták ki a halálos ítéleteket. E bíróságok tagjai tisz-
tességes embereknek minősültek, tevékenységükkel érdemeket szereztek. Ők ítélkezhettek a magyar népbíróságok 
tagjai felett is, s szabták ki rájuk kötelezően a halálos ítéleteket.
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ügyvéd. Német kém, az oroszok fogták el. A magyar megszálló 
alakulatok munkatársa. Az óbecsei Ozna 1944. november 15-én 
likvidálta. (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034. sz. Újvidék körzeti 
áldozatnévsora)

   48.  Boja Dezső 38 éves földműves, Károly (49.) fia, nős, három kiskorú 
gyermek apja. Édesapjával és testvéröccsével (50.) Kutaspusztán 
(Drea) a mileševói és a szenttamási szerbek úgy megverték, hogy 
nem sokkal később belehalt. (T: 34. és 35.)

   49.  Boja Károly 71 éves, még aktív gazdálkodó, nős, öt felnőtt gyer-
mek édesapja, Kutaspusztán. (Kertész – De Sgardelli 1942, 12., 
8.) Két fiával, Dezsővel (48.) és Péterrel (50.) együtt hurcolták 
el, félholtra botozták, s fiai szeme láttára lőtték le a mileševói és a 
szenttamási szerbek. (T: 34. és 35.)

   50.  Boja Péter 36 éves földműves, Károly (49.) fia, nős, három kis-
korú gyermek apja. Apjával és fivérével (48.) Kutaspusztán (Drea) 
mileševói és szenttamási szerbek annyira megverték, hogy nemso-
kára belehalt sérüléseibe. (T: 34. és 35.)

   51.  Bor Fülöp 45 év körüli sváb villanyszerelő, nős, egy kiskorú gyer-
mek apja. 1944 őszén nejével (52.) fegyveres partizánok hurcolták 
el Kispest utcai hajlékából, s többé nem adott életjelt magáról. 
Szüleit és leányát a szeghegyi gyűjtőtáborba toloncolták, további 
sorsuk ismeretlen. (T: 1., 2. és 29.)

   52.  Bor Fülöpné [?] Margit 35 év körüli sváb háziasszony, egy 
kiskorú gyermek édesanyja. 1944 őszén férjével (51.) hurcolták el, 
s további sorsa mindenben azonos a férjéével. (T: 1., 2. és 29.)

   53.  Brasnyó András a 61. sorszám alatt említett Péter testvére, 35 
év körüli gazdálkodó, gépész, nős, egy gyermek édesapja. Szentta-
mási földjeit eladva Csúrogon vett házat és földbirtokot, s onnan 
is nősült. 1944 őszén két, szintén Szenttamásról áttelepült unoka-
fivérével együtt elhurcolták, és kivégezték őket a partizánok. (T: 
9., 11. és 45.; Teleki 2007, 78., 53. sorszám)

   54.  Brasnyó Géza 35 év körüli hentes és mészáros, nős, egy kis-
korú gyermek édesapja. Szökés közben állítólag lövedék érte, és 
sebesülten veszett el, többé nem adott életjelt magáról. Helyette 
nejét (55.) és kislányát (60.) hurcolták el az őt agresszíven kereső 
embervadászok. (T: 15., 28. és 54.)

   55.  Brasnyó Gézáné Dudás Erzsébet 30 év körüli háziasszony, 
egy kiskorú leány anyja. Az embervadászoktól megszökött férje 
(54.) helyett, mások szerint nyilasságért hurcolták el szerb fegy-
veresek 1944 őszén. Nem hallgatott előállítói tanácsára, kézen 
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fogva magával vezette 8-10 éves kislányát (60.) is, így mindketten 
eltűntek. (T: 15., 28. és 33.) „Brašnja Beži9 névvel van az Ozna 
által Szenttamáson kivégzettek névsorán.” (Kasaš 1996, 170.) A 
VL szerint: „Brasnyó Erzsébet 33 éves magyar háziasszony. Kém-
kedés, szerbek és partizánok besúgása a magyar hatóságoknál és 
fosztogatás. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 29-én 
likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még : „(*1911) 
Népellenség, a kommunista hatalom ellenfele, ismeretlen helyen 
kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék kör-
zeti áldozatnévsor)

   56.  Brasnyó Gyula 25 év körüli nőtlen kereskedősegéd. A fordulat 
utáni vészes embervadászat idején egy este nem tért haza. Nyoma 
veszett. (T: 11., 33. és 36.)

   57.  Brasnyó Ignác 58 éves gazdálkodó, nős, három felnőtt gyer-
mek édesapja, Szenttamási vagyonát eladva Csúrogon jelentősen 
nagyobb birtokot vásárolt a két háború között, s családjával oda 
áttelepült. 1944 októbere végén Szenttamáson fogták el ifjabbik 
fiával, és Csúrogra hurcolták. Ott a szerb fegyveresek testvéröcs-
csével és unokaöccsével együtt addig verték, amíg mindhármukat 
ag yonverték. Tetemeiket a fiúval rakatták dögszállító kocsira, 
fejükre ültették, és a sintértelepen temettették el. A fiút orosz 
katonatisztek mentették ki a hóhérok kezei közül. (T: 9., 11., 22. 
és 45.; a fotó a szerző gyűjteményéből származik)

   58.  Brasnyó Imre 50 év körüli földbirtokos, kereskedő, darálómalom-
tulajdonos és gépész, nős, két felnőtt gyermek apja, szintén az olcsó 
csúrogi ingatlanokra váltotta át jó áron értékesített szenttamási 
földjét. 1944 őszén fivérével és unokaöccsével őt is Csúrogra hur-
colták hóhéraik, s ott agyonverték. Fia honvéd volt, nejét és hajadon 
leányát a járeki (Tiszaistvánfalva) gyűjtőtáborba toloncolták. (T: 
9., 11., 22. és 45.)

   59.  Brasnyó József 35 év körüli kereskedő. 1944 őszén fegyveresek 
elhurcolták hajlékából, és soha többé nem adott magáról életjelt 
nejének, Etelkának. Gyermekük nem volt. Neje utóbb a borbély 
Nacsa Andráshoz ment feleségül. (T: 33., 36. és 46.)

   60.  Brasnyó Juliska Géza és Dudás Erzsébet 8-10 éves kislánya, 
édesanyjával (55.) együtt hurcolták el és tüntetették el örökre. (T: 
15., 28. és 33.)

 9 Ebből és a többi névtorzításból is látható, mennyire felületes volt a kivégzők munkája, hiszen ilyen változatban az 
áldozat neve semmilyen dokumentumban nem fordulhat elő.

Brasnyó Ignác
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   61.  Brasnyó Péter 35 év körüli csúrogi vendéglős. 1944 őszén Szent-
tamáson szedték fel szerb fegyveresek, szép fiatal csúrogi feleségével 
(62.) együtt, s hurcolták haza. A házuk udvarán egy padra kötözve 
és így falhoz támasztva nézették vele, ahogy hat fegyveres kínzójuk 
sorra megerőszakolta feleségét. Utána a meggyalázott asszonyt 
kötözték ki egy fához, s nézették vele férjének kettéfűrészelését 
a hozzákötözött paddal együtt. (T: 33., 36; Teleki 2007, 78., 60. 
sorszám)

   62.  Brasnyó Péterné [?] 25-30 év körüli vendéglősné. A többi adat 
megtalálható a 61. sorszám alatt szereplő férjénél. Végül az asszonyt 
is kivégezték. (T: 33. és 36.; Péter neve szerepel Teleki Júlia köny-
vének áldozatnévsorán, a feleségéé viszont nem)

   63.  Brezovszky József 52 éves gazdálkodó, neje Kormos Mária, 
két gyermek apja. (Ajtay szerk. 1942, 34., 36.) 1944 őszén fegy-
veresekkel ment el hazulról, és eltűnt. Vagyonát szétlopták vagy 
államosították, családja sorsa ismeretlen az adatközlők számára. 
(T: 16. és 36.)

   64.  Briják Gyula, Zúgó János és Molnár Julianna fia, 36 éves községi 
rendőr. Neje Kluck Jusztina, két kiskorú gyermek apja. 1944 őszén 
hídjavításra és kukoricatörésre mozgósították. Ismeretlen fegyvere-
sek a kényszermunkán levő magyarok közül szedték fel és hurcolták 
el. Eltűnt. (T: 12., 20., 28. és 36; a fotó a szerző gyűjteményéből 
való) Neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán van. 
(Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Briják/Broják Gyula, 38 éves. 
Magyar földműves. Nemzetőr, a honvédbevonuláskor szerbeket 
gyilkolt, fosztogatott, és nőket erőszakolt meg. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még : „(*1906) A magyar megszálló alakulatok 
munkatársa. Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85 sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

   65.  Buczella Béla 59 éves kovácsmester, nős, gyermektelen. (De 
Sgardelli szerk. 1941, 66., 474.) 1944 novemberében fegyveres 
szerb fiatalok hurcolták el hajlékából, s többé nem adott magáról 
életjelt. Nejét később menekülésre kényszerítették, hogy vagyonát 
szétlopják és államosítsák. (T: 15., 22., 25. és 33.)

   66.  Buczella Géza vitéz, 50 éves kocsigyártómester, nős, két gyermek 
apja. (De Sgardelli szerk. 1941, 10., 59.) 1941 nagyszombatjának 
estéjén mint a vitézségi érem mindhárom fokozatával kitüntetett 
szakaszvezető, ő határozta meg a nemzetőrség állományának őrhe-
lyét és csoportosítását, így a hidak őrzését is. Akkor még nem volt 
köztudott, hogy a magyar titkosszolgálat, a Királyi Honvédség Sz 
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csoportjának képzett szenttamási tagja volt és a Vitézi Rend tagsá-
gának várományosa is. (T: Muhi István visszaemlékezése) Később, 
szabadkai látogatása alkalmával a kormányzó vitézzé is avatta. 1944 
őszén fegyveres szerbek hurcolták el hajlékából, s nyomtalanul 
eltűnt, többé nem adott életjelt magáról. Nejét és családját Szent-
tamásról elűzték, vagyonukat szétlopták vagy államosították. (T: 
15., 25. és 33.)

   67.  Budai György 25 éves földműves, nemzetőr, nős, egy kiskorú 
gyermek apja, a 68. sorszám alatti Mihály testvéröccse. Kevéssel 
szabadulása után belehalt az 1944 őszén Kutaspusztán (Drea), a 
mileševói és szenttamási partizánrazzia során elszenvedett ütlege-
lésekbe. (T: 34. és 35.)

   68.  Budai Mihály 28 év körüli földműves, nemzetőr, nős, két kiskorú 
gyermek apja. A 67. sorszám alatti György fivére. Ő is nemsokára 
belehalt az 1944 őszén Kutaspusztán kapott ütlegelésekbe. (T: 34. 
és 35.)

   69.  Bukovics József 23 éves tanító, honvéd, Gyökér Luca fia. A Had-
ügyminisztérium Hadtörténeti Intézete Levéltára és Múzeuma10 
nyilvántartása szerint, 1944. augusztus 16-án Jamánál eltűnt a 10. 
hgyv.zlj. [hegyivadász zászlóalj] kötelékéből. Valójában megszökött, 
és sok viszontagság után hazaért. Itthonról elhurcolták, s többé 
nem adott életjelt magáról. (T: 1. és 33.) Bukovics Imre 1960-ban 
nyilváníttatta holttá. (BI 1960)

   70.  Burai Antal neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán 
van. (Ka saš 1996, 170.) Fivére (71.) is a razziák áldozata lett. (T: 
1., 25. és 33.) A VL szerint: „Ferenc és Konrád Mária fia. Magyar. 
Szerbek besúgása, s 1944-ben tanyájáról partizánokra lőtt. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 30-án likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Ismeretlen helyen végezték ki.” 
(Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti likvidáltak 
névsora)

   71. Burai Ferenc Ferenc és Konrád Mária 1911. március 21-én 
született fia, asztalossegéd, neje Harangozó lány, három kiskorú 
gyermek édesapja. Honvédként 1944. december 26-án Helembánál 
tűnt el egységéből, a Szt. László ho. gr. e. tö. szd.-ból. (HM-HILM) 
Hazaszökött. Portyázó partizánok lőtték le. Fivére (70.) is a razzia 
áldozata lett. (T: 1., 25. és 33.) 1954-ben lett holttá nyilvánítva. 
(Mészáros 1995, 166.) A DMA adata még : „Ismeretlen helyen 
végezték ki.” (Forrás: Mészáros 1995, 166.)

 10 HM-HILM
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   72.  Busa Fülöp német férfi, Buca Filip névvel fölkerült az Ozna által 
Szenttamáson kivégzettek névsorára. (Kasaš 1996, 170.) A VL 
szerint: „Német földműves. A honvédbevonuláskor részt vett a 
szerbek gyilkolásában. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 28-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai: 
„Busa/Buca/Bucer Filip. Hazaáruló, kém. Ismeretlen helyen végez-
ték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti 
áldozatnévsor.)

   73.  Bűn Pál 45 év körüli csúrogi földműves, társával szökött honvédként 
hazafelé tartva Szenttamáson a partizánok elfogták, kínvallatták, 
lovas fogat után kötözve Újvidékre vagy Csúrogra kocogtattak vele. 
Többé nem adott életjelt. (T: 33., 39. és 40.)

   74.  Cipó Márton „(*1902) Lajos és Mola Katalin csúrogi fia. Magyar 
munkás Szenttamáson. Razzia, tömeges gyilkosság. Háborús bűnös. 
A JNFSZK Bácska–Baranya Katonai Körzet Óbecse Térség Had-
bíróságának Tanácsa S.93/44 sz. 1944. december 17-i döntésével 
halálra ítélte.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adata még: „Ismeretlen 
helyen lelőtték.” (Forrás: VL F. 183.; Teleki 2007, 78.)

   75.  Czeller Tamás 40 év körüli földműves. (T: 22. és 33.) Neve az 
Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán van. (Kasaš 1996, 
170.) A VL szerint: „Magyar. Szerbek kínzása és gyilkolása a hon-
véd bevonuláskor. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna likvidálta 1944. 
október 31-én.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Haza-
áruló, kém. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)

   76.  Czelluska Mihály. 30 éves napszámos, több kicsi gyermek apja. 
(T: Szép I. Imre, Hodoniczkyné Vörös Margit és az unokahúga, 
Jakubeczné Czelluska Piroska) „Bevallotta, hog y több turáni 
vadásszal részt vett szerbek, köztük egy nő, agyonbotozásában.” 
(Subić 1996, 177.) „Elvitték a partizánok Újvidékre, az Ozna-n 
van” – áll egy nyilasokról készített levéltári névjegyzéktöredéken 
kihangsúlyozva likvidálását. (Mészáros 1995, 165.) Kivégzését 
említi még könyvében Kasaš is. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: 
„Mózes Ferenc és Czelluska Katalin 1914-ben született fia. Magyar 
munkás. A bevonuláskor részt vett nemzetőrként a tömeggyilkos-
ságokban, polgári személyek állandó terrorizálása és kínzása, vallási 
és történelmi épületek, emlékművek és egyéb vagyon pusztítása, 
rombolása és fosztogatása. Háborús bűnös. A Vajdasági Katonai 
Körzet Hadbírósága S.153/45-II sz. 1945. április 3-i döntésével 
halálra ítélte.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még : „Kém, hazaáruló. 1945-ben ismeretlen helyen(!) lelőtték.” 
(Forrás: VL F. 183.) 1945 elején Szenttamáson, a katolikus plé-
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bániával szemben, az egyházi iskola falához állítva két nemzetőr, 
rendőr társával nyilvánosan golyó által végezték ki, s tetemeiket 
fegyveres őrizet mellett egész napon át közszemlén tartották a 
magyarság megfélemlítésére. Az este beálltával dögszállító kocsira 
dobálták őket, és ismeretlen helyre vitték. (T: 1., 2., 18., 33. és az 
unokahúga, Piroska, a szemtanú)

   77.  Czérna Károly 19 éves nőtlen földműves. 1944 decembere első 
felében lett elhurcolva kényszertoborzással Topolyára, a Petőfi bri-
gád munkásszázadába, ott leesett lábról, hazaküldték, de belehalt 
szerzett betegségébe. (T: 34. és 35.)

   78.  Csábi Mihály 45 éves szobafestő, nemzetőr, később községi rendőr, 
nős, családos. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták 
hajlékából, s többé nem adott életjelt magáról. (T: 17., 33. és 44.) 
„Háborús bűnössé nyilvánítva, az ítélet végrehajtva” és „49 éves 
napszámos, DMKSZ-tag, az Ozna vitte el, likvidálva”. (Mészáros 
1995, 163., 165.) A VL szerint: „Gáspár és Fekete Teréz 1900-ban 
született fia. Magyar. Nemzetőr, a bevonuláskor, aktív a polgári 
személyek letartóztatásában, állandó terrorizálás, kínzás, gyilkosság 
és vérengzés, vallási és történelmi épületek, emlékművek és egyéb 
vagyon pusztítása, rombolása és fosztogatása. Háborús bűnös. A 
Vajdasági Katonai Körzet Hadbírósága 264/45 sz. 1945. április 
5-i döntésével, halálra ítélte.” Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék) A 
DMA adatai még: „1945-ben ismeretlen helyen lelőtték.” (Forrás: 
VL F. 183.; Mészáros 1995, 163.)

   79.  Csabrajetz Béla 55 éves cipő- és bőrkereskedő, két gyermek apja 
(De Sgardelli szerk. 1941, 12., 66.) Ügyvéd vejét (104.) 1944 őszén 
a partizánok végezték ki. Később őt is elhurcolták, s nyomtalanul 
eltűnt. Felesége, Anna néni nem sokkal élte túl a tragédiát, özveggyé 
tett lányukat, Annát, dr. Dukay Béla volt feleségét ezután elűzték 
hajlékukból, kitoloncolták az országból, a vagyonukat szétlopták, 
a házukat pedig államosították. (T: 1., 2., 33. és 36.)

   80.  Csányi Mihály középkorú szobafestő, magányosan élő ember, a 
fordulat után nyomtalanul eltűnt hajlékából. (T: 33. és 36.)

   81.  Cseh Vince neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar önkéntes, a razzia 
résztvevője, nyilas tag. Az óbecsei Ozna 1944. november 27-én 
likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még : „Magyar 
megszálló alakulatokkal rokonszenvezett, ismeretlen helyen végez-
ték ki.” (Forrás: VL F. 183.)

Csabrajetz 
Béla
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   82.  Csibri Benjámin 55 éves bérgazdálkodó egy Kutas környéki birto-
kon. Nős, első feleségétől, Bezzegh Erzsébettől négy, a másodiktól, 
Kisbajmoki Gizellától két gyermeke született, s még négynek volt 
a nevelőapja. Szenttamási háza ma a Schreck-féle daráló. 1941-ben 
az akkor még Szenttamáshoz tartozó mai Drea és Mileševo térsége 
nemzetőrségének parancsnokaként bántatlanságot ígért az ottani 
telepeseknek, ha a honvédbevonulás előtt leadják neki fegyvereiket. 
A honvédeket ennek ellenére néhány házból puskatűzzel fogadták. 
1944 októbere végén Debeljački Julka és Kurjački Jelo szenttamási 
és mileševói fegyveres szerb különítményesei a tanyavilágban razzi-
ázva magukkal hurcolták, verőlegényeik pedig túlélő fogolytársai 
szerint Mileševón botozással és csonkításokkal halálra kínozták. 
Azóta semmi hír felőle. (T: 33., 34., 35. és a fotókat leadó unoka, 
Ferenc) Neve fölkerült az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorára. (Kasaš 1996, 170.) „György és Szekrény Viktória 1889. 
október 15-én született fia, 1944 októbere végén szenttamási há-
zából eltűnt, és többé nem adott magáról életjelt” – áll a bíróság 
1952-ben kelt holttányilvánítási végzésében. (Mészáros 1995, 
166.) A VL szerint: „…/Béni. Magyar. A honvédbevonuláskor 
nemzetőrként szerbeket ölt. Háborús bűnös. Halálra lett ítélve. 
Az óbecsei Ozna golyó által, 1944. október 29-én likvidálta.” 
(Mezei VL, Újvidék) „A DMA adatai még: „A magyar megszálló 
alakulatok munkatársa. Szenttamáson végezték ki.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85 sz. névsor; ZTL F. 503.; Mészáros 1995, 
166.) Családja kötődését és ragaszkodását magyarságához mi sem 
illusztrálja szebben, mint az áldozat berámázott fényképe mögül 
kihulló, gondosan összehajtogatott selyemkép a történelmi Magyar-
országról, alatta a hazaszerető magyar család és a Magyar Hiszekegy 
szövegével, amelynek rejtegetése 6-7 évtizeddel ezelőtt még halálos 
veszedelmet hozhatott rejtegetőire. Talán éppen ez az oka, hogy e 
„kincsről“ még a család, így a képet nyomtatásra a szerzőnek leadó 
unoka sem tudott. Meggyőződése híján a kép elrejtője, óvatosságból 
talán, leollózta a kép aljáról a már megingott „Hiszek Magyarország 
feltámadásában” dédelgetett reményét.

   83.  Csibri István 35 év körüli gépkezelő, nős, három kiskorú gyermek 
apja. Magyarságáért kiálló ember, akinek elárvult családját kito-
loncolásra gyűjtötték be a Zgoda-kocsmába, de az egyik ismerős 
kitelepítési biztos, Simo Đorđević megszánta és hazavezette a meg-
rémült családot. (T: 1., 2. és 9.) Neje, Ilona 1966-ban nyilváníttatta 
holttá a szenttamási bíróságnál. (BI 1966) 
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   84.  Csicsák Józsefné Gyetvai Aranka fiatalabb háziasszony. 
Valószínűleg nyilasságért hurcolták el férje távollétében egy éjjel 
fiatal szerb fegyveresek. (T: 22., 25., 26. és 28.)

   85.  Csicsák Mihály 48 éves téglagyári munkás, neje Horgász lány, 
legalább négy gyermek apja. 1944 őszén fegyveres szerb fiatalok 
hurcolták el hajlékából, s többé nem adott magáról életjelt. Csa-
ládját elűzték az országból, házát államosították. (T: 22., 25., 26. 
és 28.). „Elírva, Csicsár Mihály, DMKSZ-tag, földműves, az Ozna 
vitte el.” (Mészáros 1995, 165.) A DMA adatai még: „1944-ben 
ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: Mészáros 1995, 16.) 

   86.  Csizmár György 56 éves géplakatos, nős, egy felnőtt gyermek apja. 
(De Sgardelli szerk. 1941, 12., 72.) 1944 novemberének egyik napján 
nem tért haza a munkáról. Nyomtalanul eltűnt. (T: 1., 2. és 15.)

   87.  Csizmár József középkorú férfi, neje Balzam Rozália. 1944 
októbere végén ismeretlen fiatal szerb fegyveresekkel távozott el 
hazulról, és soha nem tért vissza. Nyomtalanul eltűnt. (T: 1., 2., 
15. és 33.) 

   88.  Csizmár Sándor Kurányi 28 éves földmunkás, nemzetőr, 
nős, neje Modry Katalin, egy kiskorú gyermek apja. 1944 őszén 
fegyveresek elhurcolták, és nyomtalanul eltűnt. Feleségét kicsiny 
gyermekével elűzték hajlékából. (T: 15. és 33.)

   89.  Csőke Hugó három gyermek apja. Nyolcadmagával Brazília, 
Kutaspuszta (Drea) tanyavilágából lett gyalog Szenttamásra hur-
colva 1944 őszén, s ott örökre nyoma veszett. (T: 6.) Čeke Hugo 
névvel az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 
1996, 170.) A VL szerint: „Magyar rendőr. Nemzetőr. Az 1733. sz. 
névtelen feljelentés házkutatásokról. Háborús bűnös.” Likvidálták. 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még : „dreai magyar férfi, 
földműves, rendőr. Népellenség, a kommunista hatalom ellenfele. 
1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-
K.3034/85 sz. Újvidéki körzeti áldozatnévsor)

   90.  Csőke József 40 év körüli községi rendőr, neje Kálmán Katalin, 
két kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén menekülés közben eltűnt, 
s többé nem adott életjelt magáról. (T: 3., 20. és 55.; a fotó a szerző 
gyűjteményéből származik)

   91.  Dancsó Imre, József fia, 30 év körüli földmunkás, nős, két kiskorú 
gyermek édesapja. 1944 őszén szerb fegyveresek állították elő szülei 
házából, s állítólag Csúrogra hurcolták (onnan nősült). Eltűnt. (T: 
25., 33. és 46.)

   92.  Darvas Jenő 53 éves fakereskedő, neje Stein Rozália, két felnőtt 
hajadon leány apja. (Csuka szerk. 1941, 21.) „1944 őszén fegy-
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veresek hurcolták el hajlékából, s nyomtalanul eltűnt. Családja 
elmenekült, vagyonát széthúzták. (T: 1., 2., 26. és 33.)

   93.  Deli Ferenc a VL szerint: „Deli Ferenc. Háborús bűnös.” Likvi-
dálták. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Magyar férfi, 
1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)

   94.  Domazet, Vinko Szenttamás. Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még : „Ismeretlen nemzetiségű (horvát??) férfi. 
Hazaáruló, kém. 1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: 
VL F. 183.)

   95.  Dora János neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Dora János. Magyar. A hon-
védbevonuláskor szerbeket kínozott és gyilkolt. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna likvidálta 1944. október 28-án.” (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA szerint: „Dara és Dóra névvel két helyen is vezetve van. 
Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183. kétszer)

   96.  Dosztán Ferencet a gimnázium nagytermében látták utoljára. 
(T: 4., 44. és Nádiné Gál Katalin)

   97.  Dosztán Péter Vöntör 37 éves, nőtlen szabómester, nemzetőr. 
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s többé nem adott életjelt 
magáról. (T: 6., és 33.)

   98.  Dosztán Sándor 43 éves munkás, neje Kapos Gizella, 15 gyermek 
apja. Súlyos megpróbáltatásai ellenére is minden magyarságmeg-
tartó megmozdulás lelkes támogatója. A DMKSZ tagja. (Gyimesi 
1942, 248., 432.) 1944 őszén szerb fegyveresek hurcolták el hazul-
ról, s többé nem adott életjelt magáról. Családja később elköltözött 
a családfő szülőhelyére, Verbászra. (T: 33. és 55.)

   99.  Drenyóczky István 33 éves kisbirtokos, gazdálkodó, nős, neje 
Góbor Gizella, gyermekük nem volt. 1944 őszén fegyveresek el-
hurcolták otthonából, s nyomtalanul eltűnt. Nejét a Zgoda-féle 
kocsma gyűjtőhelyére, onnan Magyarországra dobták át, vagyonát 
szétlopták és államosították. (T: 16. és 33.)

 100.  Drenyóczky Lajos középkorú kisbirtokos gazdálkodó, nős, két 
gyermek apja. 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták otthonából, 
s nyomtalanul eltűnt. Nejét és családját a Zgoda-kocsmában székelő 
kitelepítési bizottság elé toloncolták, majd átdobták Magyarország-
ra, vagyonukat szétlopták és államosították. (T: 16. és 33.)

 101.  Dudás bácsi 45 év körüli napszámos, Rudolf édesapja, 1944 őszén 
fiával összedrótozva várta a sortüzet, közben kibogozta a fiú köte-
lékét. Testével fölfogta a golyókat, fiát maga alá lökte, s hörögte a 
„fuss“ szót. A fiú így sértetlen maradt, és a sötétben elszökött. Fe-
leségét, a fiú édesanyját (102.) is halálba hurcolták. (T: 6. és 33.)
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 102.  Dudás Teréz 39 éves háziasszony, az előző áldozat (101.) neje, a 
tömegsírból szökött fiú édesanyja, 1944 őszén nyomtalanul eltűnt. 
(T: 6. és 33.)

 103.  Dudás Verona neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek név-
során van (Kasaš 1996, 170). A VL szerint: „Magyar háziasszony. 
Kém, nyilas tag. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 
30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A 
magyar megszálló erőkkel rokonszenvezett. Ismeretlen helyen vé-
gezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti 
névsor)

 104.  Dr. Dukay Béla 32 éves ügyvéd, Pál és Szlivác Anna, a Képes 
Anica néven ismert asszony gyermektelen fia, neje Csabrajetz Anna 
községi hivatalnok. A szerbektől nem kapott munkajogosítványt, 
ezért csak szerb ügyvédek bojtárjaként dolgozhatott. Munkaadói, 
és persze az állam követelményeinek eleget téve az általa készített 
okiratokat mind cirill betűs kézjegyével kellett ellátnia. (Aláírása a 
szerző dokumentumgyűjteményéből származik.) 1941 nagyhetében 
dr. Lőrinc János és Andróczky Aladár jogászokkal, Móró Tamás – 
szerb királyi – rendőrrel, Kuszli Dezső kereskedővel és még néhány 
szerb községi elöljáróval – többek között Dobanovački Pajo és Subić 
Jovica exfalubírákkal, Manojlović községi jegyzővel – és másokkal 
részt vett és vezette a nemzetőrség megszervezését, és annak egyik 
vezéregyénisége lett. (T: Muhi István, a nemzetőrség egyik alapító 
tagja) Önálló ügyvédi gyakorlatát a sárgakúthoz közeli Krecsár-
ház kiváltásával 1941-ben kezdte meg. 1944 őszén fivérével (105.) 
együtt Szenttamáson, mások szerint Szabadkán, a honvédségtől 
hazatérőben tartóztatták le fegyveres szerb partizánok, s előbb 
Szenttamáson, majd Óbecsén és végül Újvidéken kínvallatták. 
Erről egyik szabadult rabtársával kijuttatott papírlapon értesítette 
feleségét, így: „…rettenetesen bánnak velünk, minden nap várjuk az 
utolsó pillanatot.” Többé nem adott életjelt magáról. Nejét ezután 
kitoloncolták hajlékából, és az országból is elűzték. Ingó vagyo-
nukat szétlopták, házukat államosították, ügyvédi irodáját meg 
az új partizánhatalom egyik elöljárójának, Nićin Žarko Lalónak 
osztották ki, aki bitorolta is azt élete végéig. Apósát (79.) is likvi-
dálták. (T: 1., 2. és 15.) „Háborús bűnösnek nyilvánítva, az ítélet 
végrehajtva” – áll a föltárt levéltári áldozatnévsoron neve mellett a 
széljegyzet. (Mészáros 1995, 163.) A VL szerint: „1911-ben Ame-
rikában született magyar ügyvéd. A bevonuláskor polgárok állandó 
terrorizálása, gyilkosság, kínzás, vérengzés. Vallási és történelmi 
épületek, műemlékek pusztítása, rombolása és kirablása. Háborús 
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bűnös. A Vajdasági Katonai Körzet Hadbírósága S.998/45. sz. 
1945. június 19-i döntésével, Újvidéken halálra ítélte.” Likvidálták. 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „1945-ben ismeretlen 
helyen lelőtték.” (Forrás: VL F. 183.; Teleki 2007, 149.; Mészáros 
1995, 163.)

 105.  Dukay István 35 éves szűcsmester, Pál és Szlivác Anna, a Képes 
Anica fia. Neje Kocsis Erzsébet. Béla ügyvéd (104.) a testvéröccse. 
1944 őszén fiatal fegyveres szerbek elhurcolták hajlékából. Házát, 
üzletét és raktárát kifosztották és elkobozták, az utóbb született 
gyermekével elűzték terhes fiatal özvegyét, akit a 40-es évek végén 
egy Varnyú nevű könyvelő vett nőül, s költöztette el gyermekével 
Szenttamásról. (T: 1., 2., 15., 33. és 54.; Mészáros 1995, 164.) Neve 
az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 
170.) A VL szerint: „…36 éves. Magyar szűcs. A 47 tagú magyar 
bíróság tagja, szerbeket javasolt kivégzésre. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még: „(*1908) A magyar megszálló alakulatok tagja. 
Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K3034 sz. 
névsor; Teleki 2007, 164.; Mészáros 1995, 164.)

 106.  Eisenmüller Fülöp 30 év körüli, sváb származású magántiszt-
viselő. Felesége Csányi Ilonkának a nővére. 1944 őszén, a fordulat 
után az embervadászat kezdetén még megvolt. Nyomtalanul eltűnt. 
(T: 1., 2., 22., 33. és 36.)

 107.  Erdélyi Istvánné Majoros Mária 32 éves háziasszony, az 
egyik szenttamási nyilas vezető neje. A férjét kereső fegyveresek 
a nyilas névsort követelték tőle. Mivel nem tudta átadni, ezért őt 
hurcolták el, s örökre eltűnt. (T: 15. és 33.)

 108.  Erdélyi József 28 éves fodrász, községi rendőr, nős, két kiskorú 
gyermek apja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, 
s örökre nyoma veszett. Nejét, két apró gyermekével elűzték elko-
bozott házukból, és kitoloncolták az országból. (T: 28., 32. és 40.) 
„Háborús bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva” – olvasható 
„neve és feltüntetett foglalkozása mellett” egy levéltári névsoron. 
(Mészáros 1995, 163.)

 109.  Erdélyi József 35 éves földműves, juhász, nemzetőr, nős, felesége 
Gelányi Julis. „István és Fontányi Ágnes 1910. szeptember 12-én 
született fia, 1945 elején a hatósági közegek hurcolták el, és többé 
nem adott magáról életjelt” – áll a bíróság 1951-ben kelt holttá-
nyilvánítási végzésében. „Földműves, az Ozna-n van” – közli a neve 
melletti bejegyzés a szenttamási nemzetőrség egyes tagjairól készült 
névsortöredéken. (Mészáros 1995, 165–166.) A VL szerint: „Ma-
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gyar napszámos. Az F.1697 és 2606 sz. névtelen vádiratban: Községi 
rendőr, ARMIJA11 letartóztatások. A Vajdasági Katonai Körzet 
Hadbírósága, S.152/45 sz. döntésével halálra ítélte Újvidéken.” 
Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Háborús 
bűnös. 1945 tavaszán Szenttamáson lelőtték.” (Forrás: VL F. 183.; 
ZTL F. 505.) Az igazságtevő népi emlékezet részleteket és folytatást 
is tud az áldozat végzetét befolyásoló „bűn és bűnhődés” kimene-
teléről. Juhász is volt, mielőtt dobszóra több száz szenttamásival, 
az utolsó vonatszerelvénnyel bevonult a honvédséghez Pápára. A 
Felvidéken karácsony napján szovjet fogságba esett, de leleményes 
szökevényként és szívós kitartással, bujdosva, keresztülgyalogolta 
egész Magyarországot, és 1945 januárja elején haza is érkezett. 
Rosszkor, mert három és fél havi távolléte alatt üzletelő társa, a 
szerb hentes „beleszokott” a feleségébe, megérkezése éjjelén is félre-
érthetetlen helyzetben érte őket. Nagy sebtében el is hurcoltatták a 
partizánokkal az idilljüket megzavaró és még méltatlankodni is bá-
torkodó férjet. Galád tettük büntetését először a hentes érezte meg 
alig pár évvel később. Valami rettenetes kórban, hosszú és kegyetlen 
kínok között meghalt. A feleség ezután rohamosan veszteni kezdte 
látását, pár évvel később mindkét szemére megvakult, s hosszú élete 
végéig világtalanul vezekelt. Állítólag amikor környezete megrótta 
viselt dolgaiért, saját szeme világára esküdött, hogy egy szó sem igaz 
az őt ért vádakból. (T: 28., 33., 41. és 54.)

 110.  Farkas Anna id. Mihály és Bélits Teréz leánya, szüleivel, négy test-
vérével, ángyával és két sógorával halniuk kellett, mert szolgáló- és 
napszámosként elhitték, földet kapnak, s jobb életük lesz, ha felírat-
ják nevüket a nyilaspárt listájára. Többé nem adott magáról életjelt. 
(T: 28., 32. és 41.) „26 éves napszámos, elvitték a partizánok” – áll 
neve mellett széljegyzetként a szenttamási nyilasokról készített 
egyik levéltári névsortöredéken. (Mészáros 1995, 165.) Neve az 
Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 
170.) A VL szerint: „Anna, Mihály és Belits Teréz ifjabb, 33 éves 
lánya. Magyar háziasszony. Nyilas propagandaterjesztő. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „(*1911) A magyar megszálló 
erőkkel rokonszenvezett, ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: 
VL F. 183.; VM-K.3034/85 sz. névsor; Mészáros 1995, 165.) 

 11 ARMIJA = (szerb) Hadseregotthon. – Az újvidéki helyőrség székházának szerb neve közönségesen ARMIJA. Az 
1942-es razziát abból az épületből irányították. Az áldozatot tehát azzal terhelték, hogy részt vett a razzia irányítá-
sában.
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 111.  Farkas Márton 45 év körüli földműves, nemzetőr, neje Bagi 
lány, két gyermek apja. 1944 őszén nejével (112.) együtt fegyveres 
szerbek hurcolták el hajlékából, s többé nem adott életjelt magáról. 
(T: 24., 25., 28., 32., 33. és 41.)

 112.  Farkas Mártonné Bagi [?] 40 év körüli háziasszony, két gyer-
mek anyja. 1944 őszén férjével (111.) együtt szerb fegyveresek 
hurcolták el hajlékából, s többé nem adott magáról életjelt. (T: 
24., 25., 28., 32., 33. és 41.)

 113.  Farkas Mihály, id. neje Bélits Teréz, legalább öt felnőtt gyermek 
apja (Kertész – De Sgardelli 1942, 20., 26.) Együtt hurcolták el 
népes családja minden felnőtt tagját: nejét, öt gyermekét, menyét 
és két vejét, mert földszerzés reményében beiratkoztak a nyilasok 
pártjába. (T: 24., 28., 32., 33., és 41.) „55 éves földműves, a Nyilas-
keresztes Párt tagja, elvitték a partizánok, a feleségét (114.) is elvit-
ték” – áll neve mellett széljegyzetként a levéltári névsortöredéken. 
(Mészáros 1995, 165.) Neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar. Nyilas, 
szerbeket jelentett föl. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 31-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még: „(*1889), ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; 
Mészáros 1995, 165.) 

 114.  Farkas id. Mihályné Bélits Teréz 50 év körüli háziasszony, 
legalább öt felnőtt gyermek édesanyja. (T: 32., 33. és 41.) „Fe-
leségét is elvitték” – áll férje (113.) neve mellett széljegyzetként 
a levéltári névsortöredéken. (Mészáros 1995, 165.) Farkas Teréz 
névvel az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán van. (Kasaš 
1996, 170.) A VL szerint: „Mihály és Győri Teréz 48 éves lánya. 
Nyilasvezető, halálos fenyegetésekkel adományt gyűjtött pártjának. 
Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 29-én likvidálta.” 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „(*1896), ismeretlen 
helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85 sz. Újvidék 
körzeti névsor)

 115.  Farkas Mihály, ifj. 35 éves honvéd, id. Mihály és Bélits Teréz 
fia, a felvidéki harcok során eltűnt egységéből, az I. zlj. 2 szd.-ból. 
(HM-HILM) Valójában megszökött, szovjet hadifogságba esett, de 
az oroszoktól is elszökött. Szerencsésen hazaérkezett (T: 32., 33. és 
41.), de nem sokáig örülhetett, mert a „35 éves földművest elvitték 
a partizánok”, és „a feleségét (116.) is elvitték” – áll neve mellett 
széljegyzetben a nyilasokról készített levéltári névsortöredéken. 
(Mészáros 1995, 165.) A VL szerint: „Farkas Mihály ifjabb, 30 
éves fia. Magyar földműves. Nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidál-

1

Id. Farkas 
Mihály



■ 364 ■ Szennyes diadal ■  

va (Mezei VL, Újvidék). A DMA adatai még: „(*1914) A magyar 
megszálló alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen végezték ki.” 
(Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozat-
névsor; Mészáros 1995, 165.)

 116.  Farkas ifj. Mihályné Győri Teréz 30 év körüli háziasszony. 
(T: 32., 33. és 41.) „Feleségét is elvitték” – áll a férje (115.) neve 
melletti széljegyzetben egy nyilasokról készített névsortöredéken 
(Mészáros 1995, 165.)

 117.  Farkas Teréz id. Mihály és Bélits Teréz fiatalabb hajadon leánya. 
Osztozott szülei és testvérei, illetve azok élettársai sorsában. (T: 
32., 33. és 41.)

 118.  Fazekas Dávid 35 év körüli ácssegéd, temetőcsősz, magyar időben 
községi rendőr, nős, felesége Rozmaring lány. 1944 őszén fegyveres 
fiatal szerbekkel ismeretlen irányba távozott, s eltűnt. Családja 
ezután Magyarországra menekült. Testvéröccsét (119.) és annak 
feleségét (120.) is elhurcolták. (T: 12., 28., 33. és 40.; a fotó a szerző 
gyűjteményéből való)

 119.  Fazekas István 30 év körüli munkás, a 118. sz. alatti Dávid 
testvéröccse. 1944 őszén, a fordulat után fegyveresek hurcolták el a 
feleségével (120.), s többé nem adott életjelt magáról. (T: 33. és 40.)

 120.  Fazekas Istvánné [?] 25 év körüli háziasszony, István neje, 1944 
őszén szerb fegyveresek férjével (119.) elhurcolták, s többé nem 
adott magáról életjelt. (T: 33 és 40.)

 121.  Fazekas lány [?] huszonéves hajadon, Dávid és István testvérhúga. 
1944 őszén, a fordulat után valószínűleg nyilasságért lett elhurcolva. 
(T: 33. és 40.)

 122.  Fehér István 36 éves rádió- és kerékpárszerelő, neje Krausz Rózsa, 
két kiskorú gyermek apja. 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcol-
ták hajlékából. (T: 4., 6., 33. és 42.) „József 1908. július 25-én 
született fia, 1944 őszén eltűnt” – áll a Fehér Rozália indítványára 
1960-ban hozott holttányilvánítási bírósági végzésben (BI 1960). 
Neve fölkerült az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorára. 
(Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „József és Horváth Róza 37 éves 
fia. Magyar mechanikus. Nemzetőr, a honvédbevonulás idején 
szerbeket gyilkolt, rabolt, nőket erőszakolt. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még: „(*1907) A magyar megszálló alakulatokkal 
rokonszenvezett, ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) Vagyonát az 
Óbecsei Járásbíróság eljárása nyomán konfiskálták. (Forrás: ZTL 
F. 505.)
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 123.  Fehér István neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek név-
során van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar. S.S.747.” 
Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék)

 124.  Fehér János 57 éves földműves. (De Sgardelli szerk. 1941, 16., 
104.) 1944 őszén, a fordulat után tűnt el nyomtalanul. Családja 
elköltözött Szenttamásról, sorsának további alakulása ismeretlen. 
(T: 16., 18. és 33.)

 125.  Fehér Julis neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar. Nyilas, propaganda-
terjesztő, adománygyűjtő. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adata még: 
„Rokonszenvezett a magyar megszálló alakulatokkal, ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)

 126.  Fenyvesi Ferenc 38 éves bognármester, nős, neje Nagy [?] Mária, 
két kiskorú gyermek apja. Gábor és Bosnyák Katalin 1906-ban 
született fia. 1944 októbere végén fegyveres szerbek hurcolták el 
hajlékából Jelo Kurjački asszisztálásával. Állítólag egy cséplőgép-
garnitúra tulajdonjoga körül vitázott egy Nikolić nevű szerb tár-
sával. Többé nem adott magáról életjelt. (T: 4., 9., 15., 18. és 33.; 
a fotó a szerző gyűjteményéből való) Neve az Ozna által kivégzett 
szenttamásiak névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Gá-
bor és Bosnyák Kata 38 éves bognár/kovács fia. Magyar. Nemzetőr, 
nyilas alelnök, F.3156 és 1710 sz. névtelen följelentés nyomán: 
fenyegetőzés, szerbek gyilkosa, fosztogatója. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 28-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még: „(*1906) Népellenség. Ismeretlen helyen ki-
végezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti 
áldozatok névsora)

 127.  Ferencz Kornél a VL szerint: „Fenc Kornel. A honvédbevonu-
láskor szerbeket gyilkolt, és leszedte a megöltek ékszereit. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna likvidálta 1944. október 31-én.” (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Kém és hazaáruló, ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)

 128.  Ferenc László neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar. Önkéntes 
honvéd. Razzia, szerbek kínzója és gyilkosa. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvi-
dék) A DMA adatai még: „A magyar megszálló alakulatok tagja. 
Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)

 129.  Filipović, Marko „szerb munkás. Kém. Háborús bűnös”. Likvi-
dálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Kém és hazaáruló, 
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ismeretlen helyen kivégezve.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor.) 

 130.  Filippi Bernát 60 éves, gazdag, nőtlen, gyermektelen sváb keres-
kedő. 1941. április 6-án a kivonuló szerbek túszként hurcolták el, 
a németek szabadították ki. A Német Kulturbund tagja. (Csuka 
szerk. 1941, 29.) 1944 őszén szerb fegyveresek „vizsgálat” céljából 
elhurcolták. Szokola Vera bejárónőnek átadta a ház kulcsait, és 
megkérte, vigyázzon mindenre, amíg ki nem szabadul és vissza nem 
jön. Többé nem jelentkezett. A Princip és Kostić utcák sarkán levő 
házát és üzletét feltörték és kifosztották, ingatlanait államosították. 
(T: 1., 2., 15., 24. és 33.)

 131.  Finta József, id. 47 éves földműves, nős, legalább két felnőtt gyer-
mek apja. (De Sgardelli szerk. 1941, 17., 108.) 1944 őszén szerb 
fegyveres partizánok elhurcolták hajlékából, s többé nem adott 
életjelt magáról. (T: 23., 24. és 46.) Neje (vagy lánya), Julianna a 
hetvenes évek elején nyilváníttatta holttá. (BI 1970)

 132.  Floris Lajos 40 év körüli bérmunkás, nős, családapa, 1944 őszén 
félelmében szökni próbált a házára törő fegyveresek elől, de lelőt-
ték. Családja sorsának további alakulása ismeretlen az adatközlők 
számára. (T: 23. és 46.)

 133.  Forgács Béla ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú 
férfi. Egy névtelenséget kérő tanú szerint 1944 őszén érte a halál. 
(Mészáros 1995, 164.)

 134.  Forgács Ferenc 50 év körüli gazdálkodó, a Füstös Dobre Örzse 
férje. 1944 őszén fegyveres szerb fiatalok hurcolták el hajlékából, s 
többé nem adott magáról életjelt. (T: 15., 33. és 45.)

 135.  Forgács Imre, Tamás és Kraszulyák Mária 12 éves kiskorú fia, 
1945. február 16-án halt bele az aknarobbanás okozta sebeibe. 
(Egyházi anyakönyek 1945)

 136.  Forgács János 48 éves gazdálkodó, István és Boda Terézia fia 
(Kertész – De Sgardelli 1942, 23., 30.) 1944 őszén eltűnt hajlé-
kából. (T: 33. és 45.) Neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „47 éves. Magyar 
földműves. Nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidálták. (Mezei VL, 
Újvidék) A DMA adatai még: „(*1897) A magyar megszálló ala-
kulatok tagja. Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) 

 137.  Forgács Károly 35 éves hentes és mészáros, neje Fodor Erzsébet, 
két kiskorú gyermek apja. 1944 őszén szerb fegyveresek hurcolták 
el, s utána rendszeresen bejárt dolgozni a partizánok konyhájára. 
November 8-án nem tért haza, többé nem is adott életjelt magáról. 
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(T: 4., 18. és 45.) Lánya, Vera 1962-ben nyilváníttatta holttá. (BI 
1962) Neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán van. 
(Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar. A honvédbevonulás ide-
jén szerbek fosztogatója, gyilkosa, nőjeik megerőszakolója. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Hazaáruló, kém. Ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)

 138.  Forgács Mihály neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar földmű-
ves. Nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA nem jegyzi nevét. 

 139.  Forgács Péter 40 év körüli módosabb gazdálkodó és jószágke-
reskedő, magyar időben községi képviselő. Neje Móricz Piroska, 
két kiskorú gyermek apja. Heteken át sikeresen rejtőzött a tuki 
nádasokban, miközben a csőcselék mindenfelé kereste. A hideg elől 
behúzódott Gál István barára lejáró tanyájára, és a szerb fegyveresek 
ott fogták el 1944 októbere végén. Eltűnt. Elhurcolásának híre még 
nagyobb rémületet keltett a magyarok körében, hiszen segítőkész, 
tekintélyét mindig latba vető ember volt, segített a bajba jutott 
szerbeken is. (T: 15., 45. és 47.; a fotó a szerző gyűjteményéből való) 
Neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán van. (Kasaš 
1996, 170.) A VL szerint: „Magyar földműves Szenttamáson. A 
honvédbevonuláskor s a razzia során: tömeges bűntény, szerbek 
kínzása, gyilkolása. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 
29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adata még: „Forgač 
Petar. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)

 140.  Forgács Vince 30 éves gazdálkodó, nős. Budai Marcella 1914. 
január 8-án született fia, a Szt. László ho. gr. e. felvidéki harcaiban 
honvédként 1942. december 28-án Helembánál eltűnt. (HM-
HILM) Valójában szovjet hadifogságba esett, de megszökött, s 
hazaindult. Útitársa szerint portyázó partizánok fogták el, s azok 
áldozata lett. (T: 15. és 45.) Forgács Etelka 1960-ban nyilváníttatta 
holttá. (BI 1960)

 141.  Fülöp Géza ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú 
férfi, „a világháború végén nyomtalanul eltűnt, semmi jel nem utal 
arra, hogy életben maradt volna” – áll a bíróság holttányilvánítási 
végzésében. Horváth József jogi érdekeltségből nyilváníttatta holttá 
1966-ban. (BI 1966)

 142.  Fülöp József 60 év körüli vegyeskereskedő, neje Trebischer Mari. 
1944 őszén a jómódú kereskedőt fegyveres szerbek elhurcolták, 
további sorsa ismeretlen. Feleségét családjával elűzték házukból, s 
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a hajlékot, továbbá üzletüket kifosztották. (T: 1., 2., 15. és 33; saját 
kezű aláírása a szerző dokumentumgyűjteményéből származik)

 143.  Gaál István 30 év körüli honvéd, Bergel Katalin fi a, nős, családos 
ember. 1944. december. 1-jén Nagykónyinál megszökött egységéből, 
a 14. honv. légv. központból. (HM-HILM) Át is ért a jugoszláv–
magyar határon, de hazaérkezése előtt nyomtalanul eltűnt. (T: 26. 
és 46.) 1960-ban ifj . Gaál István nyilváníttatta holttá. (BI 1960)

 144.  Gaál Viktória nyomtalanul eltűnt, s többé nem adott életjelt 
magáról. 1961-ben Gaál Margit nyilváníttatta holttá. (BI 1961)

 145.  Gálik Ferenc 46 éves gyermektelen vendéglős, neje Bauer Gizella, 
a DMKSZ tagja. (Csuka szerk. 1941, 33.; De Sgardelli szerk. 1941, 
19., 123.) 1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Nejét 
elűzték, vagyonát széthúzták, az ingatlant államosították. (T: 15. 
és 33.)

 146.  Gálik József 54 éves gazdálkodó. 1944 őszén szerb fegyveresek 
kíséretében távozott el hazulról, s ezután nyomtalanul eltűnt. (T: 
15., 16. és 33.) Neje(?), Gálik Anna, 1960-ban nyilváníttatta holttá. 
(BI 1966)

 147.  Gálik József 55 éves cipészmester. József és Sütő Viktória fia. 
Nős, két felnőtt leány apja, a szenttamási magyar nemzetőrség 
egyik alapító tagja és őrvezetője. (De Sgardelli szerk. 1941, 19., 
123.) 1941 húsvétvasárnapjának reggelén ő és négy társa: Kőszegi, 
Gertner, Muhi és Zóni őrizték a Kuszli híd épségét Szenttamás 
északi bejáratánál, s fogadták az érkező honvédeket jelentéstétellel. 
(T: Muhi István visszaemlékezése) 1944 őszén, a fordulat után 
szerb fegyveresek elhurcolták Kispest utcai hajlékából, s nyomta-
lanul eltűnt. (T: 15., 33. és 46.) Neve az Ozna által Szenttamáson 
kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „József 
és Szita Viktór 55 éves fia. Magyar. A honvédbevonuláskor nemzet-
őrként szerbeket gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még: „(*1889) Sütő Viktória fia, a megszálló magyar alakulatok 
munkatársa. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 148.  Gálik Péter 38 éves cipészmester, cipőüzem-tulajdonos. Neje 
Kónya Mária, egy kiskorú gyermek apja. Magyar helytállása miatt 
a királyi szerb hatalom emberei folyton zaklatták. (Csuka szerk. 
1941, 33.) „István és Juhász E[?] 1906. július 15-én született fia, 
1944 őszén tűnt el Szenttamásról nyomtalanul, s többé nem adott 
magáról életjelt” – áll az illetékes bíróság holttá nyilvánítási okmá-
nyában. (BI 1960)

 1

 1

 1

Gálik Ferenc

Gálik József



■■  Névsorok – emberveszteség ■ 369 ■   

 149.  Gion József 55 éves kőművesmester, nős, 1941 áprilisában, a 
honvédbevo nulás idején nemzetőr-járőrparancsnok volt. (De Sgar-
delli szerk. 1941, 476.) 1944 őszén, a fordulat után fi atal szerb fegy-
veresek hurcolták el, s nyomtalanul eltűnt. (T: 4., 15., 33. és 45.)

 150.  Greilach Gyula, Lajos (ún. Lukács) és Mária fia. 24 éves, nőt-
len honvéd. Rendfenntartó erősítésnek 1944. szeptember 11-én 
Dunagálosra (Gložan) lett átvezényelve, ahol partizán orvtámadás 
áldozatává lett. (Bús–Szabó 2001; T: 33. és 36., továbbá az unoka-
öccse, Géza visszaemlékezése; tőle származik a fénykép is)

 151.  Greilach János, Lajos (ún. Lukács) és Mária fia, 36 éves asztalos, 
nős, családos ember. (T: 33. és 36.) „Magyar. Nemzetőr, az Ozna 
vitte el. Az UTL-25867 sz. levéltári névsor szerint – az ítélet vég-
rehatva.” (Mészáros 1995, 163.) A DMA adatai még: „A magyar 
megszálló alakulatok munkatársa. 1944-ben ismeretlen helyen 
likvidálták.” (Forrás: Mészáros 1995, 163.; lásd 461.)

 152.  Gubik Erzsébet családneve Guglić12 az Ozna által kivégzett 
szenttamásiak névsorán. (Kasaš 1996, 170.) 

 153.  Gurencsik József középkorú földműves, nős, felesége [?] Er-
zsébet, három gyermek apja. (T: 4. és 41.) „1944 őszén, a fordulat 
zűrzavarában nyomtalanul eltűnt“ – áll a Gurencsik J. Erzsébet által 
1968-ban indítványozott holttányilvánítási bírósági végzésben. (BI 
1968)

 154.  Guti Sándor a DMA szerint: „Magyar/cigány férfi . Kém és haza-
áruló. 1944-ben ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.)

 155.  Gyetvai József, id. Csicsak 50 év körüli mezőgazdasági munkás, 
neje Tóth Julianna, két felnőtt gyermek apja. 1945 januárjában 
szerb fegyveresek elhurcolták feleségével (156.) és honvédségtől-
hadifogságból éppen hogy hazaszökött fi ával (157.) feltehetőleg 
nyilasságukért, s többé nem adott életjelt magárról. (T: 24. és 41.)

 156.  Gyetvai id. Józsefné Tóth Julianna 45 év körüli háziasz-
szony, férjével (155.), fiával (157.) és menyével (158.) hurcolták el 
a fegyveresek. (T: 24. és 41.)

 157.  Gyetvai József, ifj. Csicsak 22 év körüli honvéd, id. József és 
Tóth Júlia fia, 1944. december 27-én Lelédnél a Szt. László ho. gr. 
e. honvédjeként hadifogságba esett (HM-HILM), de megszökött, 
és újévre hazaérkezett. Nemsokára szerb fegyveresek hurcolták 
el szüleivel (155., 156.) és feleségével (158.) együtt, feltehetőleg 
nyilassága miatt. Nyomtalanul eltűnt. (T: 24. és 41.)
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 158.  Gyetvai ifj. Józsefné, [?] Aranka óbecsei, 20 év körüli há-
ziasszony. Férjével (157.) és annak szüleivel (155., 156.) együtt 
hurcolták el. Eltűnt. (T: 24. és 41.)

 159.  Gyoli Ferenc neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak névso-
rán van. (Ka saš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar. Szenttamási 
végrehajtó.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék)

 160.  Gyóni Ferenc A VL szerint: „Magyar. Nemzetőr. Háborús bűnös.” 
Likvidál ták. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar 
megszálló alakulatok munkatársa, 1944-ben ismeretlen helyen 
kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; a VM-K.3034/85 sz. névsor)

 161.  Gyökér István, id. 58 éves gazdálkodó, felesége a csúrogi Mára 
Katalin, hat gyermek apja és kettőnek nevelője. (Ajtay szerk. 1942, 
65–66.) 1944 őszén szerb fegyveresek előállították, s elhurcolták. 
Többé nem adott magáról életjelt. Bizonyos állítások szerint lovas 
fogat után kötve Csúrogra vonszolták, s egyik ott lakó fiával együtt 
végezték ki. (T: 33. és 42.)

 162.  Gyökér István, ifj., id. István és Mára Katalin 18 év körüli fia. 
(Teleki 2007, 81.) Szenttamásról Csúrogra hurcolt édesapjával 
együtt lett elveszejtve. (T: 33. és 42.)

 163.  Gyurián András 20 év körüli, nőtlen földmunkás. 1944 decem-
berében lett mozgósítva a szenttamási Kutaspuszta tanyavilágából 
Topolyára, az alakuló Petőfi brigádba. Mivel megtagadta a fegyveres 
részvételt, a sváb falvak kitelepített lakosai által hátramaradt anyagi 
javakat begyűjtő kényszermunkás századba lett beosztva. Az ottani 
embertelen körülmények miatt egyik társával hazaszökött. Üldö-
zői elől padlásokon, ólakban, vermekben bujkálva tüdőgyulladást 
kapott, és belehalt. (T: 34. és 35.)

 164.  Halla Istvánné [?] Ilonka 25 év körüli háziasszony. 1944 őszén 
eltűnt, elvitték a partizánok, feltehetőleg nyilasság miatt. (T: 25., 
33. és 41.)

 165.  Harangozó László 25 év körüli önkéntes honvéd. 1944 októbe-
rében megszökött egységéből, és itthon bujkált. Szerb fegyveresek 
felfedték rejtekét, elmenekült előlük. Állítólag az országhatáron, 
szökés közben érte találat. (T: 24. és 25.) 1985-ben holttá lett 
nyilvánítva. (BI 1985)

 166.  Harkai Mátyás 46 éves kutaspusztai gazdálkodó, neje Kincses 
Ilona, négy gyermek édesapja. (Kertész – De Sgardelli 1942, 29., 
38.) A Kutaspusztán (Drea) szenttamási és mileševói szerbektől 
1944 őszén elszenvedett kegyetlen verés következményeibe halt 
bele. (T: 34. és 35.)
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 167.  Haska Antal 35 év körüli napszámos. 1944 őszén szerb fegyve-
resek elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Feleségét (168.) is elhur-
colták. Feltehetően nyilasságért. Közülük senki nem adott életjelt 
magáról. (T: 23., 33. és 41.)

 168.  Haska Antalné Majoros Mária Puskás 30 év körüli házi-
asszony. Férjével (167.) feltehetően nyilasságért hurcolták el. (T: 
23., 33. és 41.)

 169.  Haska Mária, Antal testvére. (T: 23., 33. és 41.) Neve az Ozna 
által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) 
A VL szerint: „Magyar háziasszony. Nyilas, propagandát terjesztett 
és adományokat gyűjtött. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: 
„A magyar megszálló alakulatokkal rokonszenvezett, ismeretlen 
helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.)

 170.  Haska Péter 40 év körüli napszámos, 1944 őszén szerb fegyveresek 
feleségével (171.) együtt hurcolták el, s nyomtalanul eltűnt. Antal 
és Mária fivére. (T: 23 és 41.)

 171.  Haska Péterné [?] 35 év körüli háziasszony. 1944 őszén férjével 
(170.) együtt hurcolták el, s azóta nyomtalanul eltűnt. (T: 23. és 41.)

 172.  Havár Sándor (*1908, Mohol) a középiskolát Zentán és Szabad-
kán végezte, gyógyszerészi oklevelét a zágrábi egyetemen szerezte 
1934-ben. Moholon, Szabadkán, Szenttamáson, a szarajevói katonai 
kórházban és más helyeken praktizált. 1940-től 1941 áprilisáig 
ismét a moholi gyógyszertár segédje volt. 1941 áprilisától 1944 
októberéig gyógyszerész Péterrévén. A DMKSZ és a Katolikus Ol-
vasókör tagja. Neje Kiss Irén, fia Sándor. (Forrás: Csuka szerk. 1941, 
41.) Elírva: Hovori. Péterrévén ölték meg, de neve nincs feltüntetve 
a helyi hatóságok névsorain. Az elkobzások idején, 1945 őszén ki-
derült, hogy személye teljesen ismeretlen az új partizánhatóságok 
előtt, és 1944 novemberében tűnt el Péterrévéről ismeretlen irány-
ban. (Mészáros 1995, 101.) Havár Sándor az Óbecsei Járásbíróság 
holttányilvánítási iratai szerint: *1902 vagy *1906 Péterrévén (?), 
Illés fia. Péterrévei magyar férfi. Gyógyszerész. Az óbecsei Ozna 
1944 októberében Péterrévén ismeretlen helyen megölte. (Forrás: 
ZTL F. 505.; Mészáros 1995, 99–100.) AVL szerint: „Havár Sán-
dor péterrévei magyar férfi. 1944-ben ismeretlen helyen megölve 
likvidálták.” (Mezei VL, Újvidék)

 173.  Havelka Márton 40 éves honvéd, János és Gál-Gyökér Rozá-
lia kisbirtokos gazdálkodó fia. Neje Juhász Gizella, két kiskorú 
gyermek apja. (Csuka szerk. 1941, 41.) 1944 szeptemberében 
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dobszóra bevonult a honvédséghez, s a felvidéki Nagyszelmenc és 
Csap közötti harcokból 1944. november 14-én „sebesülten eltűnt”. 
(Bús–Szabó 2001, 609) Hazaszökött. A még lábadozó sebesültet a 
szovjet–partizán csapatok „mozgósították kétlovas fogatával lőszer-
szállítónak a frontvonal ellátására”. Nyomtalanul eltűnt. (T: 12., 
15. és 28.) Özvegye 1966-ban nyilváníttatta holttá. (BI 1966)

 174.  Hegedűsné Simonyi Mária 1944 őszén rettenetesen összever-
ve a gimnázium tornatermében látták utoljára. Azóta nem adott 
magáról életjelt. (T: 4., 6., és 44.)

 175.  Hevér József 48 éves földbirtokos, gazdálkodó, egy felnőtt leány-
gyermek apja. (Ajtay szerk. 1942, 71.) „1944 őszén nyomtalanul 
eltűnt családja köréből, s többé nem adott magáról életjelt.” (T: 
18., 33. és 48.)

 176.  Holló Márton Zajgó Mihály és László Borbála ácssegéd fia, nős 
két kicsi gyermek apja. (T: 24. és 41.) „32 éves földműves, a Nyilas 
Párt és a Turáni Vadászok szervezetének tagja, háborús bűnösnek 
nyilvánítva s az ítélet végrehajtva likvidálással” – áll neve mellett 
az Újvidéki Levéltár13 M: 28-199 levéltári számon található két 
névsortöredéken. (Mészáros 1995, 163., 165.) Neve az Ozna által 
kivégzett szenttamásiak névsorárán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL 
szerint: „…Zajgó, 33 éves magyar földműves. Nemzetőr, a bevonu-
láskor polgári személyek állandó terrorizálása, vagyonuk pusztítása 
és rombolása, kínzás, gyilkosság, vérengzés, vallási és történelmi 
épületek és emlékművek pusztítása, rombolása és kifosztása. Há-
borús bűnös. A Vajdasági Katonai Körzet Hadbírósága, S.146/45 
sz. döntésével, Újvidéken, halálra ítélte.” Likvidálták. (Mezei VL, 
Újvidék) A DMA adatai még : „(*1912) Népellenség, 1945-ben 
ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. áldozatnévsor) Vagyonát az óbecsei Járásbíróság eljárása nyomán 
konfiskálták. (Forrás: ZTL F. 505.)

 177.  Homolya Máté 47 éves kereskedő. (De Sgardelli szerk. 1941, 24., 
162.) 1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Neje és csa-
ládja további sorsának alakulása kiesett az adatközlők látóköréből. 
(T: 16., 18. és 41.)

 178.  Homonnai Ferenc Reko 30 éves gazdálkodó, nős, két kiskorú 
gyermek édesapja. Kutaspusztán a mileševói és a szenttamási szerbek 
nyomorékká verték, s nemsokára belehalt. (T: 34. és 35.)

 179.  Horgász Lajos 35 éves gazdálkodó, nős, két kiskorú gyermek apja. 
1944 őszén fegyveres szerb fejvadászok Csúrogra hurcolták nejével 
(180.) együtt, s többé nem adott életjelt magáról. (T: 25. és 33.) 
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 180.  Horgász Lajosné [?] Katalin 30 év körüli háziasszony, két 
kisgyermek édesanyja. 1944 őszén fegyveres szerb fejvadászok 
állították elő, férjével (179.) együtt, és Csúrogra, szülőfalujába 
hurcolták. Ott örökre nyomuk veszett. (T: 25. és 33.)

 181.  Horgász Mihály 40 év körüli bérlő gazdálkodó, nős, három 
kiskorú gyer mek édesapja. 1944 őszén, másodszori előállítását 
megelőzve, a további ütlegelésektől és testi kínzásoktól való rette-
gésében fölakasztotta magát. Az érte érkező fejvadászok már halva 
találták. (T: 25. és 33.)

 182.  Horgász Sándor, ifj. 27 éves munkás, Hustyi Etelka honvéd 
fia, nős, egy csecsemő apja, betegség miatt az 1.vh. tü. osztályból 
felmentették és leszerelték. (HM-HILM) 1944. október 24-én 
hazatért. Ifjú feleségével (183.) bombarobbanás áldozata lett. (R. 
k. Eak. 1944; T: 12., 25. és 28.)

 183.  Horgász Sándorné Zabos Ilona 18 éves háziasszony, egy 
csecsemő anyja, férjével (182.) bombarobbanás áldozata lett. (Eak. 
1944; T: 12. és 28.)

 184.  Hornyik István, id. 60 év körüli napszámos, neje Szkotovics 
Teréz, kilenc felnőtt gyermek apja. 1944 őszén fegyveresek elhur-
colták, s úgy megverték, hogy belehalt. Három felnőtt gyermekét 
halálba hurcolták Turján: gazdatiszt fiát és két hajadon leányát. 
Nejét is megkínozták, amit maradandó sérülésekkel élt túl. (T: 5., 
31. és lánya, Ilka)

 185.  Horváth Etelka, Mihály és Katalin 30 éves hajadon varrónő 
leánya. 1944 őszén fiatal szerb fegyveresek elhurcolták, s többé nem 
adott magáról életjelt. (T: 1., 2. és 15.) Neve az Ozna által Szentta-
máson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) 1966-ban az 
édesanyja nyilváníttatta holttá. (BI 1966) A VL szerint: „Etelka. 
Magyar háziasszony. Nyilas, szerbeket jelentett fel. Háborús bűnös. 
Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei VL, Új-
vidék) A DMA adatai még: „Rokonszervezett a magyar megszálló 
alakulatokkal. Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85 sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 186.  Horváth Imre 50 éves földmunkás. Neje Takács Teréz, több 
gyermek apja. 1944 őszén Jelo Kurjački hurcoltatta el Jamura ci-
gánytelepen túli hajlékából, s nyomtalanul eltűnt. (T: 25., 33., 36. 
és 47.) Özvegye indítványára 1960-ban holttá nyilvánították. (BI 
1960)

 187.  Horváth Imre, ifj., id. Imre és Takács Teréz 22 éves honvéd fia. 
1944. október 18-án eltűnt Szenttamásnál a 16. hv. zlj. kötelékéből. 
(HM-HILM) Hazatért, és elfogták. (T: 25., 33., 36. és 47.) Neve 
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az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán van. (Kasaš 1996, 
170.) A VL szerint: „Magyar. Nemzetőr. A honvédbevonuláskor 
szerbeket kínozott és gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 
1944. október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA 
adatai még: „A magyar megszálló alakulatok munkatársa. Isme-
retlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. áldozatnévsor)

 188.  Horváth István 47 éves földműves, Pál és Hugyik Júlia 1897-ben 
született fia. „1944. november 27-én eltűnt Szenttamásról” – áll az 
illetékes bíróság 1950-ben hozott holttá nyilvánítási okmányában. 
(Mészáros 1995, 166.) A VL szerint: „48 éves magyar. Vitézként 
viselte kitüntetéseit, a magyar hadsereget tájékoztatta az orosz és 
partizánegységek mozgásáról. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 
1944. október 23-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA 
adatai még: „(*1896) Vitéz. Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: 
VL F. 183.; Mészáros 1995, 166.) Vagyonát az Óbecsei Járásbíróság 
eljárása nyomán konfiskálták. (Forrás: ZTL F. 505.)

 189.  Horváth István középkorú harangozó, 1944 őszén szerb fegy-
veresek elhurcolták, és nyomtalanul eltűnt. (T: 15., 16. és 33.) 
1960-ban Horváth Julianna nyilváníttatta holttá. (BI 1960)

 190.  Horváth István neve az Ozna által Szenttamáson kivégzett 
áldozatok névsorán van. (Kasaš 1996, 170.)

 191.  Horváth János Gunyhósi 50 éves gazdálkodó. (Ajtay szerk. 
1942, 74) Nemzetőr, nős, felesége Milo Erzsébet, két felnőtt gyer-
mek apja. 1944 októbere végén fegyveres szerb fiatalok hurcolták 
el hajlékából, s azóta nyomtalanul eltűnt. (T: 15., 25. és 37.)

 192.  Horváth János középkorú honvéd, Horváth Anna fia, Vajánál 
1944. november 20-án eltűnt az V. lgv. gá. l. egységből. (HM-
HILM) Hazaszökött, itt fegyveresek elhurcolták, és többé nem 
adott magáról életjelt. (T: 15., 22. és 26.)

 193.  Horváth József középkorú földmunkás, „1944 őszén, a fordulat 
után eltűnt nyomtalanul”. (T: 33. és 36.) Felesége, Horváthné Nagy 
Viktória 1963-ban holttá nyilváníttatta. (BI 1963)

 194.  Horváth József Madár 37 éves gazdálkodó, nős, nemzetőr. 
1944 őszén sokáig sikeresen bujdosott az őt halálra kereső fejvadá-
szok elől, végül elfogták. Nyomtalanul eltűnt. (T: 25., 28. és 33.)

 195.  Horváth József a Horváth tanító 58 éves fi a. Ludovikát végzett, 
első világháborús aktív százados, ezredsegédtiszt. Nőtlen, községi 
hivatalnok. (De Sgardelli szerk. 1941, 25., 167.) „1944 őszén az 
állami alkalmazottakkal emigrált, de több útitársával Szabadkán le-
tartóztatták, s többé nem adott magáról életjelt.” (T: 6., 25. és 36.)
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 196.  Horváth József Gunyhósi 23 éves szobafestő. „János és Milo 
Erzsébet 1921. március 16-án született nőtlen fia, 1944 novembe-
rében nyomtalanul eltűnt.” (T: 15. és 33.) 1956-ban nyilvánították 
holttá. (Mészáros 1995, 166.) A DMA adatai még : „Ismeretlen 
helyen végezték ki.” (Forrás: Mészáros 1995, 166.)

 197.  Horváth László 28 éves csendőr altiszt, 1944. július 22-én 
határjárás közben két járőrtársával kukoricásból intézett partizán 
orvtámadás áldozata lett a Szenttamás és Bácsföldvár közötti ha-
tárdűlőn. (T: 33., 34. és 35.)

 198.  Horváth Mária neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar háziasz-
szony.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék)

 199.  Horváth Mária „János és Balázs Margit 46 éves leánya. Magyar 
háziasszony. Kém. Nyilas propagandát folytatott, adományokat 
gyűjtött, szerbeket súgott be. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 
1944. október 29-én [vagy 1944. október 30-án – ha az egyik nem 
az előző Mária kivégzésének napja – P. J. meg j.] likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „(*1898) A magyar megszálló 
alakulatokkal rokonszenvezett. Ismeretlen helyen végezték ki.” 
(Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor)

 200.  Horváth Mihály „48 éves gazdálkodó, likvidálva”, áll neve 
mellett a DMKSZ-tagokról készült névsortöredéken, az UTL: M. 
28-199 levéltári sz. alatt. (Mészáros 1995, 165.) A DMA adatai 
még: „(*1896) Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: Mészáros 
1995, 165.)

 201.  Horváth Péter Gunyhósi középkorú szabómester. Őt is a Jelo 
Kurjački hurcoltatta el fegyveres szerb fiatalokkal. Nyomtalanul 
eltűnt. (T: 22. és 33.)

 202.  Horváth Tamás Csengődi, Lajos fia, 1907. május 19-én szü-
letett szobafestő. Neje Csibri Ilona, három kiskorú gyermek apja. 
1944 szeptemberében dobszóra bevonult a honvédség zombori 
kiképzőegységéhez. Egy társával hazaszökött, de útközben a parti-
zánok elfogták és kivégezték. (T: 1., 2. és 36; a fotó a szerző gyűj-
teményéből való) „A felszabadulás után nyomtalanul eltűnt” – áll 
a neje által 1963-ban kezdeményezett bírósági holttányilvánítási 
dokumentumban. (BI 1963)

  203.  Horváth Tamás 49 éves szobafestő, nős, három gyermek apja. 
(Kertész – De Sgardelli 1942, 32., 43.) 1944 őszén fiatal szerb fegy-
veresek elhurcolták hajlékából, s azóta nem adott magáról életjelt. 
(T: 15., 18. és 33.)
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  204.  Hugyik Ferencné özv. Faragó Julianna Bóha napszámos, 
két kiskorú gyermek 42 éves édesanyja. 1944 őszén fegyveres fiatal 
szerbek elhurcolták, megkínozták, majd hazaengedték. Másnap 
elhurcolták ismét, tovább kínozták és megalázták, végül tömeg-
sírba lőtték, feltehetőleg nyilassága miatt. Halálba indulása előtt 
egyik szabaduló rabtársának átadta nála levő pénzecskéjét, adná át 
két árvájának, akik szerb gazdáik tanyáján szolgáltak kisbéresként. 
Kivégzésre menet kötője övét bedobta a temetősoron lakó egyik 
ismerőse házához jelezve, hogy az éjjeli menetben ő is ott távozott 
el örökre. (T: 17., 33., 36. és 38.; a fotó a szerző gyűjteményéből 
való) Faragó Julis néven az Ozna által kivégzett szenttamásiak 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Faragó Julis – 
Bóha. Magyar háziasszony. Nyilas, vezetőségi tag, fenyegetésekkel 
adományokat gyűjtött pártjának. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 
1944. október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA 
adatai még: „Rokonszenvezett a magyar megszálló alakulatokkal. 
Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

  205.  Hugyik József középkorú földmunkás, „1944 őszén, a fordulat után 
feleségé vel nyomtalanul eltűnt” – áll a Hugyik M.-né Kovács Bicskei 
Teréz által kezdeményezett bírósági eljárás 1960-ban meghozott 
holttányilvánítási végzésében. (BI 1960) Egy magát megnevezni 
nem óhajtó tanú is hasonlót közölt róla. (Mészáros 1995, 164.)

  206.  Hugyik Józsefné [?] a fentebbi áldozat felesége, férjével (205.) 
együtt tűnt el nyomtalanul. (Források a 205. sorszám alatt.)

  207.  Hugyik Mihály 59 éves gazdálkodó, nős, felesége Lender Erzsé-
bet, legalább két felnőtt gyermek édesapja, a fordulat idején nem 
tért haza a munkából. (T: 33. és 36.) „Lajos és Pelva Margit 1885. 
augusztus 29-én született fia, 1944 őszén eltűnt nyomtalanul” – áll 
a holttányilvánítási dokumentumban. (Mészáros 1995, 166.) A 
DMA adatai: „Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: Mészáros 
1995, 165.)

  208.  Hustyi Istvánné Kuglicz Ilonka előrehaladottan terhes 20 
év körüli háziasszony. Honvéd férjét keresték, mivel azt nem lelték, 
valószínűleg nyilasságért a család nőtagját hurcolták el. (T: 33., 36. 
és 38.; a fotó a szerző gyűjteményéből származik)

  209.  Huszka Kovács Ferenc 40 év körüli gazdálkodó, Pál és Danis 
Katalin fi a, nős, három kiskorú gyermek apja. (Csuka szerk. 1941, 
46.) 1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. (T: 2., 15. és 33.)

  210.  Isaszegi Tóth Erzsébet Lecsuha „Szlávosított Lehucsa 
Szaveta néven az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán 
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van.” (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Lecsuha Szaveta. Magyar 
háziasszony. A razzia résztvevője, szerbeket súgott be. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 30-án likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adata még: „Ismeretlen helyen végezték ki.” 
(Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozat-
névsor)

  211.  Isaszegi Tóth József Lecsuha 60 év körüli napszámos, 1944 
őszén, a fordulat után állítólag nyilasság miatt nyomtalanul eltűnt. 
(T: 15., 26. és 48.) 

  212.  Isaszegi Tóth József Lecsuha 37 éves napszámos, nemzetőr, 
szökött honvéd. 1944 novemberében fegyveres szerbek elhurcolták, 
és nyomtalanul eltűnt. Családja sorsának alakulása további kutatá-
sokat igényelne. (T: 15., 26. és 48.)

  213.  Iván Mihály 73 éves gazdálkodó, nős, felesége Lengyel Mária, 
két felnőtt lánygyermek apja. (Csuka szerk. 1941, 47.) 1944 őszén 
szerb fegyveresek elhurcolták, és többé nem tért haza. (T: 1., 2. és 
15.) „Bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva golyó által” – áll 
az UTL.M: 28-199. levéltári szám alatti, háborús bűnösöknek nyil-
vánítottak névsortöredékén. (Mészáros 1995, 163.) Vejét (330.) is 
elhurcolták. Mihály neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar földmű-
ves. A honvédbevonuláskor bírósági ülnök, szerbeket kínozott és 
gyilkolt. Polgári személyek állandó terrorizálása, kínzás, gyilkosság, 
vérengzés, vallási és történelmi épületek és emlékművek pusztítása, 
rombolása és kifosztása. A Népbíróság golyó általi halálra ítélte. 
Az óbecsei Ozna 1944. október. 29-én likvidálta.”14 (Mezei VL, 
Újvidék) A DMA adatai még : „Ismeretlen helyen végezték ki.” 
(Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85 sz. áldozatnévsor; Mészáros 
1995, 163.) 

  214.  Jagics bácsi középkorú földműves ( János nagybátyja), 1944 őszén, 
a fordulat után nyomtalanul eltűnt. (T: 15. és 19.)

  215.  Jakab Gyula 55 év körüli fakereskedő, metodista prédikátor. 1944 
őszén feleségével (216.) együtt fegyveres szerb partizánok elhurcol-
ták, s nyomtalanul eltűnt. Vagyonát szétlopták, házát telepeseknek 
adták. (T: 14. és 31.)

  216.  Jakab Gyuláné [?] 50 év körüli asszony. Férjével (215.) azonos 
sorsra jutott. (T: 31.)

  217.  Jakotzky Sándor neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar, napszámos, 
nemzetőr, végrehajtó. Háborús bűnös.” Az óbecsei Ozna 1944. 

 14 Furcsa ellentmondás. Ha a Népbíróság ítélte halálra, akkor miért az Ozna végezte ki?
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október 30-án likvidálta. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még: „A magyar megszálló alakulatok munkatársa, ismeretlen he-
lyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85 sz. Újvidék 
körzeti áldozatnévsor)

  218.  Jaraczky Sándor neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar. A honvéd-
bevonuláskor szerbeket fosztogatott, gyilkolt, nőket megerőszakolt. 
Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 30-án likvidálta.” 
(Mezei VL, Újvidék) Nincs a DMA nyilvántartásában.

  219.  Jászberényi-Jankovics József „34 éves magyar hentes. Az 
1640 sz. névtelen feljelentés nyomán tömeges terror.” Likvidálva. 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Népellenség, tömeges 
bűntény. Háborús bűnös. Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: 
VL F. 183.)

  220.  Kálmán Antal neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek név-
során van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar napszámos. 
Nem zetőr, végrehajtó. Háborús bűnös.” Az óbecsei Ozna 1944. 
október 28-án likvidálta. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még: „A magyar megszálló alakulatok munkatársa, ismeretlen he-
lyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85 sz. Újvidék 
körzeti áldozatnévsor)

  221.  Kálmán Imre András és Gaál Ilona 1922. január 29-én született, 
nőtlen, honvéd fia, 1944. január 29-én Szekszárdnál eltűnt egysé-
géből, a 4/I. zlj.-ból (HM-HILM), és szerencsésen hazaérkezett. 
Fegyveres szerbek elfogták és elhurcolták ismeretlen irányba. Többé 
nem adott magáról életjelt. (T: 15., 20., 28., 33. és 36.)

  222.  Kálmán Magda, András és Gaál Ilona 16 év körüli apácanövendék 
leánya, 1944 őszén szenttamási asszonyokkal kényszermunkára lett 
hajtva kukoricát törni a szerb tanyákra. Többen is látták, amint köz-
ségi kocsin a határban cirkáló fegyveres partizánok, köztük a Šuco 
pék is, egyik napon kiszólították törőtársai közül, kocsira ültették, 
és Szenttamás felé hurcolták. Nyomtalanul eltűnt. (T: 1., 2., 15., 
33. és 38.) Neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar háziasszony. Bűne: 
a szig. bizalm. 44/45-ös dobozban 537-tel titkosítva.” Az óbecsei 
Ozna 1944. október 31-én likvidálta. (Mezei VL, Újvidék) A 
DMA adatai még: „Nyilas, rokonszenvezett a magyar megszálló 
alakulatokkal, ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K-3034/85 sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

  223.  Kara János neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán 
van. (Ka saš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar, napszámos. Nem-
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zetőr, végrehajtó. Háborús bűnös.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még: „A magyar megszálló alakulatok munkatársa. 
Ismeretlen helyen kivégezve.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

  224.  Kasza Illés nőtlen földmunkás, napszámos. 1944 novembere 
elején fegyveres kísérettel látták a községháza felé menni, apjával 
(225.) és testvéröccsével (226.). Azóta nyomtalanul eltűnt. (T: 18., 
33. és 41.)

  225.  Kasza Károly 45 év körüli gazdálkodó földműves, 1944. novem-
  ber elején látták két fi ával (224. és 226.) fegyveres kísérettel a köz-

ségháza felé menni. Azóta nyomtalanul eltűnt. (T: 18., 33. és 41.)
  226.  Kasza Pál tizenéves, nőtlen földmunkás. 1944. november elején 

látták utoljára. Apjával (225.) és fivérével (224.) együtt, fegyveres 
kísérettel ment a községháza felé. Azóta nyomtalanul eltűnt. (T: 
18., 33. és 41.)

  227.  Kaszás Gergely 59 éves gazdálkodó. (De Sgardelli szerk. 1941, 
28., 221.) Neje [?] Éva, három felnőtt férfiember édesapja. 1944 
őszén szerb fegyveresek hurcolták el legidősebb fiával (228.), s 
nyomtalanul eltűnt. Nejét és családját apró gyerekeikkel kitolon-
colták az országból, ingóságát szétlopták, ingatlanát államosították, 
cipészszövetkezet melletti házát egy „harcosnak” osztották ki. (T: 
20. és 33.)

  228.  Kaszás Mátyás, Gergely és [?] Éva 35 év körüli földműves fia, 
nős, neje Julianna, legalább két kiskorú gyermek édesapja. 1944 
őszén fiatal szerb fegyveresek hurcolták el apjával (227.) együtt, 
és nyomtalanul eltűnt. Nejét gyermekeivel elűzték házukból, és 
áttelepítették Magyarországra. (T: 15., 20. és 33.)

  229.  Kelemen Antal napszámos, id. Vince 35 év körüli fia, 1944 őszén 
hihetőleg nyilassága miatt elhurcolták a partizánok, s többé nem 
adott életjelt magáról. Apját (230.) és fivérét (231.) is elvitték. (T: 
24., 25., 33. és 41.)

  230.  Kelemen Vince, id. 60 év körüli napszámos, nős, több felnőtt 
gyermek apja. 1944 őszén feltehetőleg nyilasságért fegyveres szer-
bek hurcolták el, s többé nem adott életjelt magáról. Két fi át (229. 
és 231.) is elhurcolták. (T: 24., 25., 33. és 41.) Neve az Ozna által 
Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL 
szerint: „58 éves. András és Horváth Róza fi a. Magyar. Nemzetőr. A 
honvédbevonuláskor szerbeket kínozott és gyilkolt. Háborús bűnös. 
Az óbecsei Ozna 1944. október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvi-
dék) A DMA adatai még: „(*1886) A magyar megszálló alakulatok 
munkatársa. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; 

  2

Kaszás 
Gergely



■ 380 ■ Szennyes diadal ■  

VM. 3034/85 sz. névsor; Mészáros 1995, 165.) [A kivégzett Vince 
fi a adatait nem jegyzi sem a VL, sem a DMA. Születési évét, 1907-et 
viszont igen, apja adatainál úgy, mint Mészáros tévedését – P. J.]

  231.  Kelemen Vince, ifj., id. Vince fia, 37 éves munkás, a Nyilaske-
resztes Párt és a Turáni Vadászok helyi szervezetének tagja. Apjával 
(230.) és fivérével (229.) együtt elvitték a partizánok Újvidékre. 
Többé nem adott életjelt magáról. (T: 25. és 41.) „Az Ozna-n 
van” – áll az UTL nyilasokról készült névsorán. (Mészáros 1995, 
165.) [Nevét nem jegyzi a VL s a DMA. Születési évét (1907) viszont 
apjánál, mint Mészáros tévedését – P. J.]

  232.  Kellner István 30 év körüli római katolikus helyi káplán. A 
fordulat idején szüleit látogatta meg Jánoshalmán, s ott is akarta 
bevárni a helyzet lenyugvását. A még le nem zárt országhatáron 
1944 őszén időről időre át-átruccanó, és a magyarországi menekült-
táborokban és határ menti településeken razziázó szerb fegyveresek 
letartóztatták, megkötözve, fegyveres kísérettel Szenttamásra hur-
colták. Nyoma veszett. ( Juhász Tibor szemtanúnak, Jánoshalma 
város tanácsnokának közlése)

  233.  Kerekes Lajos 46 éves őrmester, 1914 novemberétől a Nemzeti 
Hadseregben szolgált. (De Sgardelli szerk. 1941, 29., 198.). Községi 
rendőrfőnök Szenttamáson, nős, két kiskorú gyermek édesapja. 
1944 őszén fegyveres fiatal szerb partizánok elhurcolták hajlé-
kából, s nyomtalanul eltűnt. Családját elűzték házukból, lakását 
kifosztották, majd egy szerb partizántelepesnek osztották ki. (T: 
12., 20., 28. és 33.)

  234.  Kersch Ádám 36 éves, sváb származású molnársegéd, neje Nagy 
Gizella, egy kiskorú gyermek apja. 1944 őszén szerb fegyveresek 
elhurcolták feleségével (235.) együtt Zöld utcai házukból, s azóta 
nem adott életjelt magáról. Még két fivérét (237. és 240.) és egy 
húgát (239.) is elhurcolták. (T: 1., 2., 15., 22. és 35.)

  235.  Kersch Ádámné Nagy Gizella 30 év körüli háziasszony, egy 
kiskorú leánygyermek anyja. 1944 őszén szerb fegyveresek a férjével 
(234.) együtt elhurcolták kislánya mellől Zöld utcai házukból, s 
azóta nem adott életjelt magáról. Férjének még három testvérét is 
elhurcolták akkor. (T: 1., 2., 15., 22. és 35.)

  236.  Kersch Géza a VL szerint: „(Kersch) Magyar, áruló és besúgó. 
Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna likvidálta 1944. október 29-én.” 
(Mezei VL, Újvidék) 

  237.  Kersch Géza 32 éves, sváb származású molnársegéd, nős. 1944 
őszén szerb fegyveresek elhurcolták feleségével (238.) együtt, s 
többé nem adott életjelt magáról. Elhurcolták még három testvérét 
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(234., 239. és 240.) is. (T: 1., 15., 22. és 35.) Kerc Géza névvel az 
Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 
170.) A VL szerint: „(Kersch, K.S.68). Magyar. A honvédbevo-
nuláskor szerbeket kínozott, gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei 
Ozna likvidálta 1944. október 29-én.” (Mezei VL, Újvidék) A 
DMA adatai még: „Kém és hazaáruló, ismeretlen helyen végezték 
ki.” (Forrás: VL F. 183.)

  238.  Kersch Gézáné [?] Gizella 30 év körüli háziasszony. 1944 
őszén a férjével (237.) együtt elhurcolták szerb fegyveresek, s többé 
nem adott életjelt magáról. Férjének még három testvérét (234., 
239. és 240.) is elhurcolták. (T: 1., 2., 15., 22. és 35.) A VL szerint: 
„Kersch Gizella (Kersch). Magyar háziasszony, kém. Háborús bű-
nös.” Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék)

  239.  Kersch Giza 23 év körüli, sváb származású hajadon, 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Elhur-
colták még három fivérét (234., 237. és 240.) is. (T: 2., 22. és 35.) 
Kerc Giza névvel az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.) A DMA adatai még: „Kém, hazaáruló, is-
meretlen helyen kivégezve.” (Forrás: VL F. 183.; a VM-K.3034/85. 
sz. névsor)

  240.  Kersch János 34 éves, sváb származású molnársegéd, neje 
Blazsanyik Margit, egy kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén szerb 
fegyveresek elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Nejét és kislányát 
elűzték, házát kifosztották. Három testvérét (234., 237. és 239.) 
is elhurcolták. (T: 1., 2., 15., 22. és 35.) 

  241.  Király Imre 47 éves falverő, nős, négy gyermek apja. 1941-ben 
nemzetőr, József és Szűcs Brigitta 1897. október 19-én született 
honvéd fia. A felvidéki harcokban Lelédnél (Helemba) 1944. de-
cember 26-án hadifogságba esett (HM-HILM), de Vácnál megszö-
kött, három társával: Brasnyó Bélával, Muhi Istvánnal és Rapcsányi 
Ferenccel. 1945 januárja elején gyalog hazaérkezett. Hamarosan 
letartóztatták és bezárták őt, Rapcsányit és Muhit. Muhi a 15 év 
börtönből ötöt letöltött, Rapcsányi meg két évtized gyógykezelés 
után szabadult egy ideggyógyászati központból. Király Imre a 
börtönben öngyilkos lett vagy agyonverték. (T: 25., 28. és 54.)

  242.  Király István napszámos, József és Szűcs Brigitta 1902-ben 
született fia, neje Habenyák Teréz, két tizenéves gyermek apja. Az 
1936-os bérmunkásmozgalom szervezése és a Nagy Iván melletti 
lelkes, magyar ügyekért vívott harca miatt a szerbek többször is 
bebörtönözték és súlyosan bántalmazták. (Gyimesy 1942, 295.) 
1941 szeptemberétől nyilas vezetőként győzögette a szenttamási 
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magyarokat a haza védelmének szükségéről, és biztatta őket a 
bevonulásra. S ebben élen is járt személyes példájával. Szenttamási 
kivégzését bizonyítja az UTL-M: 28-199 levéltári szám alatt meg-
lelt nemzetőr-névjegyzéken a neve melletti bejegyzés: „42 éves 
földműves, likvidálva.” (Mészáros 1995, 165.) Özvegye 1974-ben 
nyilváníttatta holttá. (BI 1974) A VL szerint: „Király István, 42 
éves. István(?) fia. Magyar, földműves. Háborús bűnös.” Likvidálva. 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „István fia. Nemzetőr, 
a mag yar megszálló alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen 
1944-ben kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; Mészáros 1995, 165.) 
[Megalapozott a feltételezés, hogy nem a fenti adatok alapján körözött 
Istvánt, József fi át, hanem egy másikat, István fi át végezték ki – P. J. 
meg j.]

  243.  Kiss Ádám Dohányos, András és Nagy Mária 1903. december 
18-án született fia, honvéd, a Szt. László ho. gr. e. tagja. Gazdál-
kodó, nős, két leánygyermek apja. 1941 áprilisától nemzetőr, 1944 
nyarától tagja a Nyilaskeresztes Pártnak, szeptemberben bevonult 
a honvédséghez. (T: 24., 25. és 54.) A felvidéki védelmi vonal 
karácsonynapi szétverése után 1944. december 26-án Helembánál 
hadifogságba esett (HM-HILM), de megszökött és hazatért. Elfog-
ták, elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. (T: 25. és 54.) 
Az ÚTL-M: 28-199. levéltári számú egyik névsortöredéken, neve 
mellett a „háborús bűnösnek nyilvánítva – az ítélet végrehajtva” 
szöveg áll. (Mészáros 1995, 163.) A DMA adatai még: „(*1909–?) 
Napszámos. A Bácska-Baranyai Katonai Körzet Hadbírósága, Új-
vidéken, 378/45 sz. döntésével halálra ítélte, s ismeretlen helyen 
1944(?)-ben lelőtték. (Forrás: VL F. 183.) [Mint Király Istvánnál, 
itt is alapos a feltételezés, hogy az ítélkezők két személyre, a 6 évvel 
fi atalabb, más anyától születettre is rászabták körözöttjük adatait, 
megközelítő születési évét és Dohányos jelzőjét, s így mindkettőt kivé-
gezték – P. J. meg j.]

  244.  Kiss Ádám Dohányos, „András és Németh Erzsébet 36 éves fi a. 
Magyar napszámos. Nemzetőr. Bevonuláskor polgári személyek ál-
landó terrorja, kínzás, gyilkosság, vérengzés, vagyonuk pusztítása és 
fosztogatása, vallási és történelmi épületek és műemlékek pusztítása, 
rombolása és kifosztása. Háborús bűnös. A Bácska–baranyai Katonai 
Körzet Hadbírósága, Újvidéken S.378/44(45?) sz. döntésével ha-
lálra ítélte.” Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: 
„(*1908) 1944-ben ismeretlen helyen lelőtték. (Forrás: VL F. 183.; 
Mészáros 1995, 163.) [Mint Király Istvánnál, itt is alapos a feltéte-
lezés, hogy az ítélkezők két személyre, a 6 évvel idősebb, más anyától 
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születettre is rászabták körözöttjük adatait, megközelítő születési évét 
és Dohányos jelzőjét s így mindkettőt kivégezték – P. J. meg j.]

 245.  Kiss András szenttamási magyar férfi , Ferenc 1887-ben született fi a. 
1944 októberében Szenttamáson kivégezték. Az Óbecsei Járásbíróság 
nyilvánította holttá. (Forrás: ZTL F. 505.)

  246.  Kiss Antal Ferenc „31 éves magyar kereskedő. Községi hivatalnok, 
nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék) A 
DMA nem jegyzi. [Nem valószínű, hogy az ítélkezők egyes szemé-
lyek adatainak többszöri bejegyzésével „gyártották” volna kivégzéseik 
tömegességét. Inkább elhihető, hogy körözöttjük adatait erőszakolták 
részben, több azonos nevű foglyukra is, hogy biztosak legyenek a keresett 
„bűnös” likvidálásában. Így kerülhetett három Kiss Ferenc – 245., 247., 
248. – is a bitójukra és az irattárak névjegyzékére – P. J. meg j.]

  247.  Kiss Endre Ernő 38 éves órás és ékszerész, földbirtokos, neje 
Gálik Etelka, két kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén, a fordulat-
kor nyomtalanul eltűnt. Nejét két gyermekével elűzték hajlékából, 
majd kitoloncolták az országból, házát és üzletét kifosztották és 
egy telepesnek adták, tanyás birtokát államosították. (T: 1., 2., 15. 
és 33.) Nővére, Havár Sándorné Kiss Irén 1968-ban nyilváníttatta 
holttá. (BI 1968) 

  248.  Kiss Ferenc Bódogi nemes. Kiss Antal és Gáspár Erzsébet el-
sőszülött fia. (Csuka szerk. 1941, 54.) 31 éves községi hivatalnok, 
neje Bergel Anna, egy kislány apja. 1944 őszén a helyi szerb hatóság 
kényszermunkára fogta utak és hidak javítására. Néhány nap után 
fegyveres szerbek keresték. Amikor megtudták, hol van, eltávoztak. 
Többé nem tért haza, nyomtalanul eltűnt. Neje a keresésére indult, 
s a vérbíróság elnökétől, Gavanski Miletától azt a tanácsot kapta, ne 
keresse többé, menjen haza, és vigyázzon a kislányára. (T: 12., 15., 
33. és a lánya, Vujinné Kiss Erzsébet; a fotó a szerző gyűjteményé-
ből való) Neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Antal és Gáspár Örzse fia. 
Magyar vendéglős, kereskedő. Razzia, tömeges bűntény. Háborús 
bűnös. Likvidálva.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még : 
„(*1913) Nemzetőr. A 47 tagú bíróság tagja. 1944. október 30-án 
ismeretlen helyen végezték ki. (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) 

  249.  Kiss Ferenc „magyar. A 47 tagú magyar népbíróság tagja, szer-
beket javasolt kivégzésre. Háborús bűnös. 1944. október 30-án az 
óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA így külön 
nem tartja nyilván.
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  250.  Kiss Gyula 30 év körüli gazdálkodó, 1944 őszén, a fordulat után 
nem tért haza, s többé nem is adott életjelt magáról. (T: 15., 33. 
és 54.) 1960-ban Subić Marija nyilváníttatta holttá. (BI 1960) 

  251.  Kiss Illés középkorú földműves. 1944 őszén fegyveres szerb 
partizánok nejével (252.) együtt, feltehetően nyilasságuk miatt 
elhurcolták hajlékából. Többé nem adtak életjelt magukról. (T: 
15. és 22.)

  252.  Kiss Illésné Varga Teréz középkorú háziasszony. 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok a férjével (251.) együtt elhurcolták. 
Eltűntek. (T: 15. és 22.)

  253.  Kiss János Bódogi 40 éves csizmadiamester, magyar időben 
postás, neje Eper Ilona, két tizenéves leánygyermek apja. 1944 
őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták. Családja néhány 
napig még hordott neki élelmet és tiszta alsóneműt, amit csak az 
őrök által adhattak be neki. Egy jó hét múlva azzal utasították el 
a csomagot: „Nincs már itt, elvitték.” Többé nem is érkezett hír 
felőle. (T: 1., 2., 15., 33. és 54.) Kivégzését bizonyítja az ÚTL-M: 
28-199-es levéltári szám iratkötege egyik meglelt nemzetőrnév-
jegyzékén a neve melletti bejegyzés: „40 éves cipész az Oznán van.” 
(Mészáros 1995, 165.) „Imre és Erdélyi Viktória 1905-ben született 
fia. Magyar cipész. Tömeggyilkosság. Háborús bűnös. A Vajdasági 
Katonai Körzet Hadbírósága Újvidéken S.263/45 sz. 1945. április 
5-i döntésével halálra ítélte.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még: „Ismeretlen helyen 1945-ben lelőtték.” (Forrás: VL F. 183.; 
Mészáros 1995, 165.) 

  254.  Kiss József Sándor és Jankovics Julianna 35 év körüli hentes fia, 
neje az adai [?] Matild, egy kiskorú fiúgyermek édesapja. 1944 
őszén fegyveres szerbek elhurcolták hazulról. Kemény ütlegelések 
közepette vallatták, majd hazaengedték. Felesége arra kérte, mene-
küljenek el Adára, az ő szüleihez, de ő erre nem volt hajlandó. Erő-
sítgette, őt már kihallgatták, ártatlannak találták, és ezért engedték 
haza. Neje még kellően el sem látta kapott sebeit, mikor este újabb 
fegyveresek törtek rájuk, és ismét elhurcolták. Többé nem adott 
életjelt magáról. Két, honvédségnél szolgáló nyilaskeresztes párti 
szaktársával, Simonyik Gombos Pista és Jankovics Jóska hentesekkel 
együtt mesterük, Piroški Iso 1942-es meggyilkolásával vádolták 
őket anélkül, hogy bizonyították volna a vádat. Simonyik nem 
tért haza, csak 30 évvel később, senki sem kérdezett rá. 1½-2 kat. 
hold földjét elkobozták. (T: 1., 2., 20., 33. és 54.; a fotó a szerző 
gyűjteményéből való) Neve az „Ozna által Szenttamáson kivégzett 
háborús bűnösök 1944/45-ös könyve” és a „Kaćanski-féle, likvidált 
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személyek névsora” lapjain van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: 
„Magyar Nemzetőr, kém, a 47 tagú magyar népbíróság tagja, szer-
beket javasolt kivégzésre. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még: (*1912) A magyar megszálló alakulatok tagja. (Forrás: VL F. 
183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor; Teleki 2007, 149.)

  255.  Kiss Sándor 24 éves, nőtlen földműves, Illés és Varga Teréz 1920. 
december 11-én született fia. 1944 őszén, a fordulat után nyom-
talanul eltűnt. 1980-ban Kiss Franciska nyilváníttatta holttá. (BI 
1980) 

  256.  Kiss-Eper András 65 év körüli gazdálkodó, András és Mikustyák 
Magda fia, két felnőtt férfi apja. 1944 őszén állítólag azért kellett 
meghalnia, mert fel merte jelenteni a szovjet tiszteknél szerb 
szántóvető társát, aki a fordulatkor elorozta fiának egy gyönyörű 
lovát. I. világháborús hadifogságában az orosz nyelvet jól elsajátító 
András akkor visszaperelte a lovat, de a front átvonulása után őt is, 
fiát is elhurcolták a lótolvajok. László fia túlélte a kínzásokat, de a 
korosodó Andrást elnyelte a sötét korszak. (T: 33. és 54.) Neve az 
Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 
170.) A VL szerint: „66 éves magyar földműves. Nemzetőr, a hon-
védbevonuláskor szerbeket kínozott és gyilkolt. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még: „A magyar megszálló alakulatok munkatársa. 
Ismeretlen helyen kivégezték. (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85 
sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

  257.  Kiss-Eper Gyula, András 1917. január 26-án született fia, neje 
Romek Mária, egy kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén, a fordu-
lat zűrzavarában tűnt el nyomtalanul. Neje állítólag később holttá 
nyilváníttatta. Apját (256.) és apósát (422.) is elhurcolták. (T: 1., 
2., 15. és 33.)

  258.  Klarić, Đura a VL szerint: „Szenttamási sokác férfi, gyilkosságra 
serkentett. Háborús bűnös.” Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék) A 
DMA adatai még: magyar vagy horvát férfi. Ismeretlen helyen ki-
végezték. (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85 sz. Újvidék körzeti 
áldozatnévsor) 

  259.  Kluck Illés 55 éves földműves, nemzetőr-törzsőrmester. (De 
Sgardelli 1941, 30., 209.) Nős, két felnőtt gyermek apja. 1944 őszén, 
a fordulat után nyomtalanul eltűnt. (T: 12., 24., 28. és 46.)

  260.  Kluck József Sándor és Vörös Anna 15 éves fi a, 1944. október 18-
án aknatalálat, robbanás áldozata lett. (Egyházi anyakönyvek 1944) 
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  261.  Kocsicska bácsi középkorú napszámos. 1944 őszén, a fordulat után, 
november elején feleségével (262.) és családjával nyomtalanul eltűnt, 
feltehetőleg nyilasságuk miatt lakoltak. (T: 22., 33. és 41.) 

  262.  Kocsicskáné [?] középkorú háziasszony, 1944 őszén, a fordulat 
után november elején a férjével (261.) és családjával nyomtalanul 
eltűnt, valószínűleg nyilasságuk miatt lakoltak. (T: 22., 33. és 41.)

  263.  Kocsicska Julianna az előző házaspár (261. és 262.) leánya. (T: 
22., 33. és 41.) Kacsicska Julis névvel az Ozna által Szenttamáson 
kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Ko-
csicska/Kacsicska Julis. Magyar háziasszony. Elszedte a legyilkolt 
szerbek pénzét és a nyilasok pénztárába fizette be. Háborús bűnös. 
Az óbecsei Ozna 1944. október 28-án likvidálta.” (Mezei VL, Új-
vidék) A DMA adatai még: „Rokonszenvezett a magyar megszálló 
alakulatokkal. Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85 sz. Újvidék körzeti áldozatnévsorok)

  264.  Koh15 Molnár. A név (?) ilyen felismerhetetlen alakban van az 
Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán. (Kasaš 1996, 170.) 
A VL szerint is: „Koh Molnár, magyar földműves. Nemzetőr. Hábo-
rús bűnös.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: 
„A magyar megszálló alakulatok munkatársa. Ismeretlen helyen 
kivégezve. (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. névsor)

  265.  Kollár Mihály 24 éves honvéd határvadász tiszt, János idősebb, 
nőtlen fia. 1944 őszén nem tért vissza állomáshelyére, hanem 
szeretőjénél, egy jamurai16 szerb cigány lánynál húzta meg magát. 
Onnan hurcolták el a partizánok, amikor ágyasa feladta. Újvidékre 
vitték, s egy siralomcellában felismerhetetlen hústömeggé verve 
Feketehalmyval meg Grassyval várta végzetének beteljesedését. 
Kivégzésre is ütlegelve hajtották. (T: 15., 33. és Muhi István, a 
túlélő cellatárs) 

  266.  Kolman/Kalman Magda „magyar háziasszony. Nyilas. Szerbeket 
jelentett fel. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én 
likvidálta”. (Mezei VL, Újvidék)

  267.  Koloman Antal neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar. Kém, 
részt vett a razziában, szerbeket kínozott és gyilkolt. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 28-án likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) 

  268.  Kósa Illés 1944. novemberi sorsának beteljesedését a nyilasokról 
készített ÚTL-M: 28-199-es számú levéltári névsortöredéken a 

 15 Ennyit a levéltári adatok megbízhatóságáról! A népi emlékezet legalább a neveket hitelesebben rögzíti.
 16 Jamura = szenttamási cigánytelep.
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neve mellett olvasható széljegyzet szövegéből következtethetjük 
ki: „cipész, likvidálva.” (Mészáros 1995, 165.)

  269.  Kósa Károly „44 éves napszámos, az Ozna vitte el” – olvashatjuk 
az ÚTL M: 28-199-es levéltári számú, nemzetőrökről készített 
névsortöredék neve melletti széljegyzetéről. Mészáros 1995, 165.) 
A VL szerint: „István és Kenyeres Viktória 49 éves fia. Magyar 
napszámos. Bevonulás. Háborús bűnös. A Vajdasági Katonai Kör-
zet Hadbírósága Újvidéken S.379/45 sz. döntésével halálra ítélte.” 
Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék) A belgrádi TFB fentivel azonos 
adatai mellett jegyzi még: „1896-ban Szabadkán született szent-
tamási magyar napszámos. 1945-ben ismeretlen helyen lelőtték. 
(Forrás: VL F. 183.)

  270.  Kósa Pál 27 éves földmunkás, Pál és Bódi Julianna 1917. július 27-
én született fia, 1944 őszén, a fordulat zűrzavarában nyomtalanul 
eltűnt. 1955-ben lett holttá nyilvánítva. (Mészáros 1995, 166.) 
A DMA adatai még : „1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” 
(Forrás: Mészáros 1995, 166.)

  271.  Kossuth Péter 54 éves bérgazdálkodó, nős, két felnőtt leány-
gyermek édes apja. 1944 őszén szenttamási és mileševói szerb fegy-
veresek elhurcolták Kutaspusztán bérelt tanyájáról, s Mileševón oly 
kegyetlenül megverték, hogy szabadulása után nemsokára belehalt 
sérüléseibe. (T: 34. és 35.)

  272.  Kószó Illés neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „A nyilasok volt elnöke, szer-
beket súgott be, végrehajtó. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még: „Cipész, a magyar megszálló alakulatokkal rokonszenvezett, 
ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. névsor; Mészáros 1995, 165.)

  273.  Kószó Pál 40 év körüli gazdálkodó, 1944 őszén szerb fegyveres 
partizánok elhurcolták hajlékából, s nyomtalanul eltűnt. (T: 18., 
33. és 46.) 

  274.  Kovács Gergely 46 éves asztalosmester, Bácska visszacsatolá-
sakor tagja volt a nemzetőrségnek. (De Sgardelli szerk. 1941, 71., 
224.) 1944 novemberének elején egy éjjel fegyveresek hurcolták el 
családja köréből, és nyomtalanul eltűnt. (T: 15., 18. és 46.) 

  275.  Kovács János Dorát október végén fegyveres szerb fiatalok 
elhurcolták hajlékából, és végleg eltűnt. (T: 22., 36. és 46.)

  276.  Kovács János 40 éves gazdálkodó, Paraczki Erzsébet honvéd fia, 
1944. december 26-án a felvidéki Helembán a Szt. László ho. gr. 
e. tagjaként szovjet hadifogságba esett, de megszökött. Újév után 
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érkezett haza, de fiatal szerb fegyveresek elhurcolták, és többé nem 
adott életjelt magáról. (T: 15., 16., 38. és 40.)

  277.  Kovács F. Katalin az 1944. évi fordulat zűrzavarában nyomtala-
nul eltűnt asszony. Valószínűleg az elkobozott, háborús érdemekért 
kiosztott ingatlana tulajdonjogának bitorlók általi legalizálása 
céljából, 1975-ben Maksimović Branko indítványára holttá nyil-
vánították. (BI 1975)

  278.  Kovács Mihály 50 éves földműves, István és Mária fi a. (De 
Sgar del li szerk. 1941, 33., 227–228.) 1944 őszén, a fordulat után 
nyomtalanul tűnt el. Családjainak száma és a család későbbi sorsának 
alakulása még további kutatásokat igényelne. (T: 15., 33. és 46.)

   279.  Kovács Tamás középkorú községi rendőr, a menekülteket szállító 
kocsikaraván kísérőjeként ment át Magyarországra, de a menekült-
táborokba át-átruccanó és ott razziázó fegyveres szerb partizánok 
elfogták és visszatoloncolták. Nyomtalanul eltűnt. (T: 25., 54. és 55.)

   280.  Kovács Vilmos 44 éves kocsmáros, neje Lestár Etelka, három 
gyermek apja. A királyi Jugoszláviában nem kapott üzletnyitási 
engedélyt. (Csuka szerk. 1941, 60.) 1944 novembere elején, fegy-
veres szerbek kíséretében távozott hazulról, s nyomtalanul eltűnt. 
Családját elűzték hajlékából. Vejét is elhurcolták. (T: 1., 2. és 33.) 

  281.  Kováts-Birkás Sándor 61 éves kárpitosmester, neje Klemann 
Margit. Műhelyét 40 éven át, 1904 óta tartotta. 1919-ben a meg-
szálló szerb katonák bombát helyeztek el az udvarába, és megzsa-
rolták 5000 koronával. (Csuka szerk. 1941, 6.; De Sgardelli szerk. 
1941, 32., 223.) 1944 novembere elején fegyveresek elhurcolták, 
s nyomtalanul eltűnt, többé nem adott életjelt magáról. Feleségét 
megfosztották vagyonától, elűzték hajlékából, és azt szerb telepes-
nek osztották ki. (T: 1., 2. és 26.)

  282.  Kováts-Bitskey József Virág 35 éves, nőtlen, bohém termé-
szetű férfi. Dudás Mária 1909. március 14-én született honvéd 
fia. A felvidéki védelmi vonal 1944 karácsonynapi szétverése után, 
december 27-én Kicsindnél eltűnt csapattestéből, a Szt. László ho. 
gr. e.-ből. (HM-HILM) Hazaszökött. Itthon szerb fegyveresek 
lefogták és elhurcolták. Nyomtalanul eltűnt. (T: 12., 33. és 50.) 

  283.  Kőszegi István Keszeg kőművesmester, István és Dukay Mária 
1906. június 11-én született fia. 1944 szeptemberében bevonult a 
honvédséghez, s a felvidéki védelmi vonal karácsonynapi szétverése 
után, 1944. december 27-én Kicsindnél eltűnt csapattestéből, a Szt. 
László ho. gr. e.-ből. (HM-HILM) Hazaszökött. Razziázó szerb 
fegyveresek itthon elfogták és elhurcolták. Nyomtalanul eltűnt. 
(T: 1., 2., 15. és 18.) Egyik rokona nyilváníttatta holttá 1956-ban. 
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(Mészáros 1995, 166.) A DMA adatai még : „Anyja Dokai(?), 
ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: Mészáros 1995, 166.)

  284.  Kőszegi János Keszeg 54 éves kőművesmester, nyolc első 
világháborús vitézségi és egyéb érdemjegy büszke tulajdonosa és 
hordozója. (De Sgardelli szerk. 1941, 33., 231.) Neje a csíkszeredai 
Júlia. 1941 húsvétján, a honvédbevonuláskor nemzetőr. A Gálik–
Gertner–Muhi-hídőrség erősítéseként elsők között köszönthette 
az érkező honvédeket. Neje meg a menetelő honvédek sora mellett 
futkosva, kiabálva kérdezgette, van-e köztük csíkszeredai vagy er-
délyi. 1944 őszén szerb fegyveres fiatalok hurcolták el, kegyetlenül 
megbotozták, verték és kínozták. Az Ozna végül is bezárta, és nem 
sokkal később belehalt a kínzások következményeibe. (T: 1., 2., 15., 
18. és 33.) „Háborús bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva” 
– áll neve mellett az ÚTL M:28-199 levéltári névsortöredék szél-
jegyzetén. (Mészáros 1995, 163.) A DMA adatai még: „1944-ben 
ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: Mészáros 1995, 163.)

  285.  Krstić, Jovan „[s]zenttamási szerb napszámos. Besúgó. Háborús 
bűnös.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Német meg-
szálló alakulat, az SS önkéntes tagja. 1944. november 15-én az 
óbecsei Ozna végezte ki ismeretlen helyen.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

  286.  Kucsera Mihály „36 éves munkás, az Ozna-n van” – áll neve 
mellett az ÚTL-M:28-199 sz. nyilasokról készült levéltári névsor-
töredék széljegyzetén. (Mészáros 1995, 165.)

  287.  Kucserka Gábor 30 év körüli napszámos. Neje Milacski Katalin, 
két kiskorú gyermek apja. 1941 húsvétján a nemzetőrség tagjaként 
a huszárokkal együtt a Tukban razziázott bujkáló csetnikeket és 
rejtett fegyvereket keresve. Szélsőséges magatartásuk miatt testvé-
rével (288.) nem váltak alkalmassá állami szolgálatra, ezért vissza 
kellett térniük a testi munkához. A két testvér a Nyilaskeresztes 
Párt 1944-es szenttamási szerveződése után ismét aktívvá lett. 
1944 végén vagy 1945 elején mindkettőjükre ráakadtak a szerb 
fegyveresek és elhurcolták. Az Ozna-n elszenvedett válogatott kín-
zásokat túlélték, mindkettőjük kálváriája a mitrovicai börtönben 
folytatódott. Hamar megfigyelték, hogy a vágóhíd felől csak egy 
őr vigyáz a börtönre, ezt leütötték, megkötözték, száját betömték, 
fegyverét elszedve gyalogosan elindultak a Szerémségen és Bácskán 
át Magyarország felé. A börtön vezetése és az Ozna vérebekkel 
indult hajtóvadászatra utánuk, feltehetően sikerrel, mert sem rab-
társaik, sem itthon a családjuk nem kapott róluk soha többé semmi 
hírt. Nyomtalan elveszejtésüket hivatott igazolni még az Óbecsei 
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Járásbíróságnál 1959. október 24-én G. 1052/59 szám alatt, családja 
által ellene indított vagyonjogi perkereset is. (T: 22. és Muhi István, 
az egykori nemzetőr és rabtárs)

  288.  Kucserka Mihály 35 év körüli napszámos. Neje Oláh Rozália, 
több kicsi gyermek apja. Életútja 1941-től szinte mindenben azonos 
az öccséével (287.). Szökésük után ő is eltűnt. Feleségét (289.) meg 
alvó apró gyermekeik mellől hurcolták el. (T: 22., 39. és Muhi István 
nemzetőr és rabtárs) A VL szerint: „38 éves. Magyar ács. 1649 sz. 
névtelen feljelentés, gyilkossági kísérletért.” Likvidálták. (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „(*1906 v. 1908). Népellenség, 
a kommunista hatalom ellenfele. 1944-ben ismeretlen helyen vé-
gezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; Mészáros 1995, 165.)

  289.  Kucserka Mihályné Oláh Rozália 28 év körüli háziasszony, 
több kicsiny gyermek anyja. 1944 őszén egy éjjel, kenyértészta 
gyúrása közben rontottak rá fegyveres szerb fiatalok, a férjét (288.) 
keresték, majd úgy, kovászos kézzel őt hurcolták el alvó kicsi gyer-
mekei mellől, hihetőleg nyilasságért. Eltűnt. (T: 22., 25. és 32.) 

  290.  Kucserka Sándor 33 éves napszámos, neje Rozmaring Etel (291.) 
három kiskorú gyermek apja. Tóth Katalin 1911. december 25-én 
született fia. 1944 szeptemberében bevonult a Szt. László ho. gr. 
e.-hez, de a felvidéki védelmi vonal karácsonynapi szétverése után, 
1944 december 26-án Lelédnél eltűnt csapattestéből. (HM-HILM) 
Hazaszökött. Újév után pár nappal érkezett haza. Nyomban lefog-
ták és elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Feleségét és 
két testvérét egyikük feleségével, feltehetőleg nyilasságuk miatt, 
még hazaérkezése előtt elhurcolták. (T: 6., 22., 24., 28. és 32.)

  291.  Kucserka Sándorné Rozmaring Etel 30 év körüli háziasz-
szony, három kiskorú gyermek édesanyja. 1944 őszén apró gyer-
mekei mellől fegyveres szerb partizánok hurcolták el valószínűleg 
nyilassága miatt, de még szoptatott, s picinyére való tekintettel 
elengedték. Később azonban eltűnt. Férjét (290.) később, hazatérése 
után hurcolták el. (T: 6., 22., 24., 28. és 32.) 

  292.  Kuglicz Erzsébet id. József és neje, a kivégzett Ilka (295.) 20 
év körüli hajadon leánya. Anya és két lánya valószínűleg együtt 
lettek halálba hurcolva nyilasságuk miatt. (T: 28., 32. és 36.) Kuglić 
Erža névvel van az Ozna által Szenttamáson kivégzett áldozatok 
névsorán. (Kasaš 1996, 170.)

  293.  Kuglicz Ilonka, id. József és neje, a kivégzett Ilka (295.) 18 év 
körüli hajadon leánya. Anya és két lánya valószínűleg együtt lettek 
halálba hurcolva nyilasságuk miatt. (T: 28, 32. és 36.) Kuglić Ilka 
névvel van az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán (Kasaš 
1996, 170.)
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  294.  Kuglicz Jánosné Halla Erzsébet 30 éves háziasszony, há-
rom kiskorú gyermek édesanyja. Halla János 1914. június 26-án 
született leánya. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok törtek rá 
családi házában, s honvéd férjét keresték. Azt nem lelve három alvó 
kicsi gyermeke mellől az anyát hurcolták el helyette feltehetően 
nyilassága miatt. Nyomtalanul eltűnt. Később a hadifogságból 
több év után hazatért férjének már nem lett bántódása. (T: 4., 18., 
28., 32. és 32. Fia, János, 1961-ben nyilváníttatta holttá. (BI 1961) 
A VL szerint: „Magyar háziasszony. Nyilas, propagandaterjesztő, 
adománygyűjtő, gyilkosságra serkentett. Háborús bűnös. Az óbecsei 
Ozna 1944. október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA 
adatai még: „Rokonszenvezett a magyar megszálló alakulatokkal, 
ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

  295.  Kuglicz Józsefné Martinec Ilona Ilka „43 éves háziasz-
szony, elvitték a partizánok” – áll neve mellett az ÚTL-M: 28-199-
es levéltári irat széljegyzetében. (Mészáros 1995, 165.) A nyilassága 
miatt elhurcolt asszony családjának férfitagjait – a férjet és a fiút – 
szintén keresték a fejvadászok, de honvédként nem érhették el őket, 
így elhurcolták az anyát és két hajadon leányát (292. és 293.), akik 
szintén tagjai lehettek a Nyilaskeresztes Pártnak. Két régi szomszéd 
feltételezése. (T: 28. és 32.) A VL szerint: „Magyar háziasszony. 
Nyilas propaganda terjesztője. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 
1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA 
adatai még: „(*1901) József lánya. Rokonszenvezett a magyar meg-
szálló alakulatokkal, ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 
183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor; Mészáros 
1995, 165.)

  296.  Kuglicz Péter 46 éves gazdálkodó Kutaspusztán, neje Kovács 
Vera, egy felnőtt férfiember apja, első világháborús bronz vitézsé-
gi érem és még hat kitüntetés büszke tulajdonosa. (Kertész – De 
Sgardelli 1942, 46., 62.; Ajtay szerk. 1942, 102.) 1944 novembe-
rében hatósági idézésre eltávozott hazulról, és eltűnt nyomtalanul. 
(T: 3., 13., 34. és 35.)

  297.  Kuszli János, id. 60 év feletti ácsmester, neje Jankovics Katalin, 
két felnőtt gyermek édesapja. 1944 novemberében fiatal szerb 
fegyveresek elhurcolták, s azóta nyoma veszett. Fiát (298.) szintén 
elhurcolták és kivégezték. (T: 1., 2., 12., 17. és 28.) Kueli János 
névvel az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán van. (Kasaš 
1996, 170.) 
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  298.  Kuszli János, ifj. 30 éves, nőtlen cipészmester, id. János és 
Jankovics Katalin fia. 1944 novemberében fiatal szerb fegyveresek 
az apjával (297.) együtt elhurcolták, s azóta nem adott életjelt 
magáról. Treszka, a húga fényképes síremléket állíttatott neki a 
tuki temetőben, de azt a magyar temetőt is felszámolták, és ház-
helyeknek osztották ki. (T: 1., 2., 12., 17. és 28.) Neve az Ozna 
által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) 
A VL szerint: „Magyar cipész. Nemzetőr, a honvédbevonuláskor 
szerbeket kínzott, gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai: „A 
magyar megszálló alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen végez-
ték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti 
áldozatnévsor.) Vagyonát az Óbecsei Járásbíróság eljárása nyomán 
konfiskálták. (Forrás: ZTL F. 505.)

  299.  Kuszli Péter 59 éves asztalosmester, fegyveres szerb partizánok 
elhurcolták otthonából, s többé nem adott életjelt magáról. (T: 1., 
33. és 46.) 

  300.  Laca Ferenc 37 éves, nőtlen földműves, id. Ferenc fia, 1944 őszén 
SAS-behívóra vonult be a honvédséghez. Útitársa elmondása sze-
rint csapattestéről leválasztva hazafelé igyekezett, amikor Bajmok 
környékén a határban portyázó fegyveresek lelőtték. Testvéröccse 
(301.) szintén a fejvadászok áldozata lett. (T: 12., 25., 28. és 32.) 

  301.  Lacza Vince 35 éves, nőtlen földműves, id. Ferenc másik fia is 
SAS-behívóra vonult be a honvédséghez, s szétvert egységéből 
hazafelé úton fejvadászok fogták el, és Szabadkára, az Ozna-ra 
hurcolták. Ott látták utoljára szerencsésebb, szabadult rabtársai. 
Nyomtalanul eltűnt. Fivére (300.) is a partizánterror áldozata lett. 
(T: 12., 28. és 32.)

  302.  Lahos Pál 60 éves gazdálkodó az 1944-es fordulat után távozott 
el otthonából és tűnt el nyomtalanul. (T: 2., 33. és 36.)

  303.  Lassy Péter 56 éves kereskedő, nős, egy felnőtt leánygyermek 
apja. (Kertész – De Sgardelli 1942, 47., 63.) 1944 novembere ele-
jén fegyveres szerbek elhurcolták, és nyomtalanul eltűnt. Feleségét 
(304.), leányát (305.) és annak szökevény német katona jegyesét is 
elhurcolták, házát kifosztották, államosították és szerb telepeseknek 
adták. (T: 26., 27., 29. és 33.) 

  304.  Lassy Péterné [?] 45 év körüli háziasszony, egy felnőtt leánygyer-
mek anyja. 1944 novemberében sorsa férjéével (303.) és leányáéval 
(305.) azonos. (T: 26., 29. és 33.) 

  305.  Lassy Piroska, Péter kereskedő (303.) 20 év körüli hajadon lánya, 
szüleivel és a nála megbújt szökött német katona jegyesével 1944 
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novemberében szerb fegyveres partizánok hurcolták el. Nyomta-
lanul eltűnt. (T: 26., 27., 29. és 33.) 

  306.  László Boriska Zajgó 22 év körüli, kisgyermekes családanya. 
A honvéd férje nélkül élő, szemrevaló fiatalasszonyt több fiatal 
szerb fegyveres is ostromolta kegyeiért, s ennek kicsikarására még 
az Ozna elé is citálták, majd ott megmentették hálát remélve men-
tőakciójukért. Ebben főleg P. Ilija tűnt ki, aki barátjával, a bicegő 
Ćopóval egy este hazavezette őt az Ozna-ról. Otthon, özvegy édes-
anyja jelenlétében letépte róla ruháit. Kegyetlen kínzás közepette 
kéjgyilkosság áldozata lett. Többen is felfigyeltek rémült sikolyaira 
és az ütlegelések bufogására, de senki sem mert segítségére sietni. F. 
Illés sem, aki suhanc szomszéd fiúként a mezsgyéjükön álló góréból 
leste meg a két partizán kegyetlen „hőstettét”. Hallhatta egymás 
közti dicsekvésüket, hogyan bántak el áldozatukkal. Egyetlen szál 
megtépett, foszlányokban lógó ruhában vonszolták ki az alélt, már 
csak nyöszörögni képes asszonytestet az udvaron át a fészerbe, és 
ott felakasztották. Másnap a szomszédok lelték meg a kötélen lógó 
asszonyt. A helyszínelő partizán hatósági szervek öngyilkosságot 
állapítottak meg. Az áldozat házában levő beteges, özvegy édesanya, 
de F. Illés, a szemtanú sem mert hosszú évekig beszélni. (T: 23., 24., 
25., 28., 33. és 46.) Neve valami hamissággal később mégis fölkerült 
az Ozna kivégzett szenttamási áldozatainak a névsorára. (Kasaš 
1996, 170.) A VL szerint: „Magyar. Nyilas, szerbeket jelentett fel. 
Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar megszálló 
alakulatok rokonszenvezője, ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: 
VL F. 183.)

  307.  László Ferenc ismeretlen életkorú és foglalkozású nős férfi, 
két kiskorú gyermek apja. 1944 őszén szenttamási és mileševói 
(Istenföldje) szerb fegyveresek elhurcolták a brazília–kutaspusztai 
tanyavilágból, és hét társával gyalog Szenttamásra hajtották. Ott 
mindannyian nyomtalanul eltűntek. (T: 6., 34. és 35.) 

  308.  Latyma Ferenc 37 éves földműves, Ferenc és Zóni Franciska fia, 
1944 őszén eltűnt Szenttamásról. 1955-ben nyilvánította holttá a 
bíróság őt is, öccsét (309.) is. (Mészáros 1995, 166.) A DMA adatai 
még: „Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: Mészáros 1995, 166.)

  309.  Latyma Vince 35 éves földműves, Ferenc és Zóni Franciska fia, 
1944 őszén tűnt el Szenttamásról. 1955-ben nyilvánította holttá 
az illetékes bíróság őt is, fivérét (308.) is. (Mészáros 1995, 166.) A 
DMA adatai még: „(*1909) Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: 
Mészáros 1995, 166.)
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  310.  Lesch Károly 43 éves villamossági mérnök, 1941 áprilisától a 
szenttamási villanytelep üzemvezetője. Nős, felesége Wappen von 
Rolkenstein Ilona, két tizenéves lánygyermek apja, a Közművesítési 
Szövetség és a Sport Egyesület aktív vezetőségi tagja. (Csuka szerk. 
1941, 66.) 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s nyomtalanul 
eltűnt. Tolókocsihoz kötött feleségét és két kiskorú leányát a svábok 
számára létesített gyűjtőtáborba toloncolták. Vagyonukat szétlop-
ták, régi Posta utcai házukat telepeseknek adták. (T: 1., 12. és 15.) 

 311.  Lévay Lajos 60 év körüli, nőtlen szabómester. 1944 őszén szerb 
fegyveres razziázók elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról. 
Nagy utcai házát kifosztották, majd a sokgyermekes montenegrói 
Madžgalj telepesnek osztották ki. (T: 15., 16. és 22.)

 312.  Lőrincz János, dr. 44 éves, nőtlen ügyvéd. Világháborús törzskari 
tisztként szerelt le. 1920-ban orvos édesapjával együtt véresre verték 
a szerbek, attól az akkor középkorú apa megnyomorodott, később 
bele is halt. A királyság idején csak ügyvédjelöltként dolgozhatott 
szerb ügyvédek mellett, mert önálló ügyvédi munkára csak 1940 
végén kapott jogot. Munkaadói és az állam követelményeinek eleget 
téve az általa készített okiratokat mind cirill betűs kézjegyével látta 
el. (Cirill betűs aláírása a szerző dokumentumgyűjteményéből való.) 
1940-ben tartalékosnak hívták a hadseregbe, s 28 napi szolgálata 
egész ideje alatt utcát söpörtettek vele. A Polgári Olvasókör elnöke. 
A honvédbevonulás előtt a nemzetőrség szervezője és parancsnoka 
Szenttamáson. (Csuka szerk. 1941, 67.) Magyarságára büszke, 
tekintélyes, tanult emberként a szenttamási magyarság polgári 
szerveződésének élén Andróczky Aladárral, Lestár Ferenccel, Kuszli 
Dezsővel, dr. Dukay Bélával és Király Istvánnal házaltak a magyarok 
között, és polgári köröket meg politikai mozgalmakat szerveztek. 
A honvédek bevonulása előtt néhány szerb elöljáró bevonásával 
a nemzetőrség szervezésében is élen járt. Irodája a Subić-házban 
volt, háza meg a Fő utca és a Zöld utca kereszteződésénél, a Hor-
váth kádármesterével és az Újvári-bolttal szemben, a sarkon. 1944 
őszén hajadon húgával és a Lestár meg a Kuszli családokkal együtt 
a menekülteket szállító utolsó kocsikaravánnal Magyarország felé 
igyekezett. Útközben, garázdálkodó szerb fegyveresek fogták le, 
kifosztották, és ismeretlen irányba elhurcolták. Eltűnt. Házát ki-
fosztották, államosították, majd évtizedeken át a Boro meg a Kiss 
rendőrök lakták. (T: 2., 15. és 44.) 

 313.  Lukács Ferenc Szükség 49 éves csendőr őrmester, nős, felesége 
Tölgyesi Mengyi Etel. Rangját még az első világháborúban, Ferenc 
József szolgálatában szerezte, de csendőrként szolgálta Sándor szerb 
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királyt is. 1941. április elején alapító tagja és egyik vezető tisztje 
volt a megalakult nemzetőrségnek. A bevonuló magyar honvédség 
katonai vezetése újra mozgósította, és Óverbászra helyezte szol-
gálatba. Felesége a turjai vízimalomban – a Rekavicán lakott, s ha 
hazalátogatott Verbászról, csak Szenttamásig jött, onnan Muhi 
Istvánnal fuvaroztatta ki magát kocsiderékban, széna vagy szalma 
alatt hasalva, nehogy a turjai partizánok lepuff antsák a kukoricásból. 
1944 októbere derekán ő fogta el és tartóztatta fel a honvédségből 
megszökött és hazaigyekvő Futó Ferencet, a fi atal szenttamási ke-
reskedőt, ne rohanjon idő előtt a vesztébe honvédruhában. Maga 
mellé vette csendőr-honvéd járőrnek, így biztosítva neki védelmet 
a dezertőr honvédekre vadászó nyilas és partizán razziázóktól. 
Zomborig vonultak így vissza együtt járőrözve, ott szovjet hadi-
fogságba estek, Lukács azonban megszökött. Özvegyétől hallották 
később a tanúk, hogy hazajutott, s október végén és november elején 
a tuki nádasokban bujkált a rá állandóan vadászó szerb fegyveresek 
elől haza-hazalátogatva néha élelemért és tisztálkodni. November 
derekától többé már nem jelentkezett, nyomtalanul eltűnt. Bizo-
nyára elfogták. (T: Muhi István és Futó Ferenc) 

 314.  Mag Antal 20 éves honvéd, Szabó Mária 1924. május 1-jén szüle-
tett fia, 1944. október 18-án a 16. hv. zlj. kötelékéből Szenttamásnál 
szovjet hadifogságba esett. (HM-HILM) Valami módon a helyi 
partizánokhoz került fogságba, s idővel több szenttamási magyar 
emberrel Óbecsén az Ozna-n tartották és vallatták egy ideig, majd 
néhányadmagával Szabadkára vitték. Végül – egyik ottani fogoly-
társa szerint – nyomtalanul eltűnt. (T: 50. és a szabadult fogolytárs 
a szerzőnek)

 315.  Major Lajos nyomdász és könyvkereskedő, id. Lajos férfi szabó és 
Roginer Paula 1905-ben született fi a. Neje Bömches Adél, egy kiskorú 
gyermek édesapja, DMKSZ-tag. Iskoláit Kalocsán végezte. (Csuka 
szerk.1941, 69.) SAS-behívóra vonult be 1944 szeptemberében a „4. 
hu. légv. közp.-hoz, de 1944. december elsején Nagykónyinál meg-
szökött.” (HM-HILM) Néhány társával Zomborig jutottak el, ott 
azonban razziázó partizánok elfogták őket. Nála megtalálták öccsétől 
kapott polgári önvédelmi marokfegyverét, ezért lelőtték. Társait az 
oroszoknak adták át, s azokat hadifogságba hurcolták. Lajos tragikus 
végének hírét végül is egyik, hosszú évekkel később, hadifogságból 
hazatért útitársától tudták meg a szenttamásiak. Feleségét (316.) 
lakásukról hurcolták halálba, kisfi át meg Topolyán anyaági rokonai 
vették pártfogásukba. (T: 1., 15., 28., 45. és 49.; fényképét fi ától, 
Károlytól kölcsönözte a szerző) Vagyonát feleségéével együtt az 
Óbecsei Járásbíróság eljárása nyomán konfi skálták. (ZTL F. 505.)
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 316.  Major Lajosné Bömches Adél 30 év körüli hivatalnoknő, egy 
kiskorú fi úgyermek édesanyja. (Csuka szerk. 1941, 69.) 1944 októbe-
rének egyik hűvös éjszakáján három fegyveres szerb partizán, köztük 
egy nő, nagy, vörös posztó csillaggal sapkáján felzörgette hajlékában, 
s öltözésre szólította föl, mert velük kell mennie egy formai kihall-
gatásra, miközben valamit keresve teljesen feltúrták a lakást, még a 
gyerek ágyát is. A partizánnő a fi ú ágyára ülve alvásra biztatta a 10 
éves gyereket mondván, hogy anyja egy, másfél óra múlva már itthon 
lesz. (A gyermek ötven évvel későbbi közlése.) A szerencsétlen asz-
szony tragikus végéről rémfi lmbe illő részleteket suttogott abban az 
időben a megtizedelt szenttamási magyarság. Kiszabadult, a maguk 
nevét titkosító fogolytársai suttogták, harapófogóval, borotvával és 
sütögetéssel is végzett testi csonkításokkal kínozták, vallaná be saját 
és férje kapcsolatát a magyar kémelhárítással, bűnrészességét a turjai 
ellenállók kivégzésében fényképeket mutogatva neki jelenlétéről az 
akasztásoknál. Kínzói kezei között halt meg. (T: 2., 15., 18., 28., 33., 
45. és fi a, Major Károly. A fényképeket emlékező fi ától kölcsönözte 
a szerző.) Major Adela névvel az Ozna által kivégzett szenttamásiak 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Adela. Magyar házi-
asszony. Gyilkosságra serkentett. Háborús bűnös.” Likvidálva. (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Lajos leánya, ismeretlen helyen 
kivégezték”. (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor.) 
Más DMA-adatok: „Behmes Adel (*1906) 1944-ben a gyűjtőtábor-
ban lőtték le.” (Forrás: Teleki 2007, 149.) Vagyonát férjéével együtt az 
Óbecsei Járásbíróság eljárása nyomán konfi skálták. (ZTL F. 505.)

 317.  Majoros István középkorú napszámos. Majoros J. Erzsébet indít-
ványára 1960-ban holttányilvánítási végzésével a bíróság megállapí-
totta: „1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt.” (BI 1960) 

 318.  Margith L. Ferenc 37 éves postai levélkihordó, Lajos 1907. 
május 19-én született fia, feleségével (319.) és testvéröccsével (320.) 
együtt lett elhurcolva, házukba szerb telepeseket költöztettek. (T: 
2., 15. és 18.) 1963-ban testvérhúga, Margith Anna indítványára a 
bíróság, holttá nyilvánító végzésével megállapította: „1944 őszén, 
a felszabadulás után nyomtalanul eltűnt”. ( BI 1963) 

 319.  Margith Ferencné Horváth Eta 28 éves háziasszony, 1944 
őszén férjével (318.) és annak testvéröccsével (320.) együtt hurcol-
ták el szerb fegyveresek, s nyomtalanul eltűnt. (T: 2., 15. és 18.) 

 320.  Margith Lajos 30 éves napszámos, Burai Anna férje, id. Lajos 
1914-ben született fia, 1944 őszén fivérével (318.) és annak fele-
ségével (319.) együtt nyomtalanul eltűnt. A fivérek Mudrynénak, 
Margith Panninak voltak a testvérei. (T: 2., 15. és 18.)
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 321.  Martinecz Péter 30 év körüli földműves, 1944 őszén kukorica-
törésből betért a tanyáról a faluba szülei felől érdeklődni, de soha 
nem tért vissza onnan. Nyomtalanul eltűnt. (T: 24., 25. és Szép 
Márton)

 322.  Márton Pál 22 éves idénymunkás, neje Kálmán Ilona, egy kiskorú 
gyermek apja. Lajos falverőmester és Milacski Julianna 1922. szep-
tember 10-én született fia. 1944 őszén nyomtalanul eltűnt. (T: 1., 
22. és 33.) Felesége 1963-ban nyilváníttatta holttá. Halálát 1945. 
május 15-ével állapította meg a bíróság. (BI 1963)

 323.  Márton Péter középkorú munkás, nemzetőr, majd községi 
rendőr, nős, egy kiskorú gyermek apja. 1944 őszén az egyik Bács-
almásra induló menekültkaraván fegyveres kísérőjeként családját is 
átmenekítette. Őt valahol Bajmok környékén a partizánok lefogták 
és elhurcolták. Azóta nyoma veszett. (T: 22., 25. és 37.)

 324.  Mezőfi-Mikustyák Nándor 30 év körüli nőtlen férfi . (T: 36., 
45. és 46.) Mikustyák Nándor néven az Ozna által Szenttamáson 
kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „István 
és Zóni Rozália fi a. Magyar borbély. Nemzetőr volt, zaklatás, szerbe-
ket gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én 
likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Népellenség, 
a kommunista hatalom ellenzéke, ismeretlen helyen kivégezték.” 
(Forrás: VL F. 183. és VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor)

 325.  Modry Illés Modry Rozália 16 éves fia, 1944 október 18-án 
Szenttamáson aknarobbanás szilánkjainak áldozata lett. (Egyházi 
anyakönyvek 1944.) 

 326.  Modry Károly „38 éves szobafestő, DMKSZ-tag. Az Ozna vitte 
el.” (Forrás: Mészáros 1995, 165.) A VL szerint: „37 éves szenttamási 
magyar szobafestő. Az 1664 sz. névtelen feljelentés alapján zaklatá-
sért.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: (*1907 
v. 1908) „Népellenség, a kommunista hatalom ellenzéke, ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; Mészáros 1995, 165.)

 327.  Modry Vilmos 35 év körüli munkás, neje Gertner Julianna, 
két kiskorú gyermek édesapja. 1941-ben nemzetőr, majd községi 
rendőr. 1944 őszén egyik szervezője a menekültszállító szekér-
karavánoknak, ezért a szerbek elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. 
Családját elűzték hajlékából, és kitoloncolták az országból. (T: 1., 
2., 15. és 33.)

 328.  Modry [?] bácsi középkorú, nős férfi, egy felnőtt férfi apja, Szokola 
Vera násza, 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s nyomtalanul 
eltűnt. (T: 4., 15. és 28.)
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 329.  Mókus Károly Béla 30 év körüli segédmunkás, napszámos, 
1941 áprilisától nemzetőr, majd községi rendőr. Neje Trebaticzki 
lány. Társával éjjel ittasan a Tolnay kovácsműhelye közelében 
rálőttek Tancsik Györgyre és Muhi Istvánra, a szolgálatból haza-
felé igyekvő két nemzetőrre. Emiatt kitették a szolgálatból, mert 
társa is ráhárította a felelősséget. Utána kőműves segédmunkából 
tartotta el feleségét. Nem merte bevárni a fordulatot, s feleségével 
Magyarországra menekült, de útközben egy orvtámadás áldozatául 
esett. Ezt neje mondta el Bácsalmáson a tanúknak. (T: Szép I. Imre, 
Muhi István és Urbánné Tojzán Etelka) 

 330.  Molnár István 44 éves, római katolikus templomszolga, majd 
kereskedő és kocsmáros, neje Iván Etel. A Polgári Magyar Olvasó-
kör és a DMKSZ tagja. Dr. Lőrincz János ügyvéd vezetése alatt a 
honvédbevonulás előtt alapító tagja a hidakat védelmező nemzetőr-
ségnek. (Csuka szerk. 1941, 75.; De Sgardelli szerk. 1941, 40., 294.) 
1944 októbere végén szerb fegyveresek elhurcolták, s nyomtalanul 
eltűnt. Apósát (213.) is elhurcolták. (T: 1., 16. és 33.) 

 331.  Molnár Kálmán a Dunđerski-malom egyik molnárja. A fordulat 
kavarodásokkal terhelt időszaka alatt tűnt el nyomtalanul a szent-
tamásiak látóköréből. (T: 18., 25. és 44.)

 332.  Molnár Péter neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek név-
során van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „38 éves. Magyar. Dávid 
és Török Viktória fia. Nyilas propagandát folytatott, szerbeket 
jelentett fel. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 30-án 
likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „(*1906) A 
magyar megszálló alakulatok rokonszenvezője, ismeretlen helyen 
végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék 
körzeti áldozatnévsor)

 333.  Molnár Péterné Paska Vera neve az Ozna Szenttamáson 
kivégzett áldozatai névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL sze-
rint: „szül. Paska, 38 éves. Magyar háziasszony. Nyilas, szerbeket 
jelentett fel. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én 
likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „(*1906) A 
magyar megszálló alakulatok rokonszenvezője, ismeretlen helyen 
végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.;VM-K.3034/85. sz. Újvidék kör-
zeti áldozatnévsor)

 334.  Molnár Kanász Péter 32 éves idénymunkás, neje Haska Ve-
rona. 1944 őszén feleségével (335.) együtt elhurcolták fegyveres 
szerb partizánok, s nyomtalanul eltűnt. Valószínűleg nyilassága 
miatt. Feleségének még három testvérét és kettőnek az élettársát 
is elhurcolták. (T: 18., 33. és 41.) 
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 335.  Molnár Kanász Péterné Haska Verona 30 év körüli 
háziasszony. 1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták 
férjével (334.) együtt feltehetőleg nyilasságuk miatt, s nyomtalanul 
eltűntek. Elhurcolták még három testvérét és kettőnek élettársát 
is. (T: 18., 33. és 41.) 

 336.  Móricz Antal szenttamási magyar férfi, Antal 1888-ban született 
fia. 1944 novemberében hurcolták el otthonából a fegyveresek, 
s többé nem adott életjelt magáról. (T: 4., 45. és az unokahúga, 
Eszter) Szenttamáson 1944 novemberében likvidálták. Az Óbecsei 
Járásbíróság nyilvánította holttá. (Forrás: Mezei VL, Újvidék; ZTL 
F. 505.)

 337.  Móricz Géza a VL szerint: „Mauric Geza, 40 éves újvidéki. Ma-
gyar. Szenttamáson nyilas. Háborús bűnös. Az Újvidéki Hadbíróság 
27/44 sz. 1944. november 17-i döntésével halálra ítélte.” (Mezei 
VL, Újvidék) 

 338.  Móricz Veronka, János és Simon Julianna 16 éves hajadon leánya. 
1944 végén és 1945 elején édesanyjával együtt fehér karszalagos 
kényszermunkásként szerb fegyveresek gyalog hajtották ki a határ-
ba kukoricát törni, majd huzatos magtárakba gabonát forgatni és 
zsákokba lapátolni. Az embertelen körülmények között a gyenge 
testalkatú gyereklány átfázott, alig egy év alatt belehalt az ott szer-
zett tüdőgyulladásba. (T: 45. és 47.; a fotó a szerző gyűjteményéből 
való)

 339.  Nádi Sándor 45 év körüli ácsmester, nős, két felnőtt gyermek 
apja. A háborúból hazatérőben szerb fegyveresek föltartóztatták 
és megverték, hogy láb- és bordatörést meg belső sérüléseket szen-
vedett. Ilyen állapotban a tiszaistvánfalvi [ Járek] gyűjtőtáborba 
toloncolták, s ott belehalt sérüléseibe. (T: 15. és 33.) Csorba Béla 
temerini kutató 2010 februárjában a járeki haláltábor 1945-re vo-
natkozó halotti anyakönyvek első kötete 165. oldalán 792. sorszám 
alatt megtalálta „Nadi Aleksandar, drvodelja (ács) foglalkozású, 
szenttamási, római katolikus adatait, kinek felesége Németh Anna, 
szülei: Nadi Aleksandar és Kolesar Jelena, 45 éves. 1945. június 
3-án, délután elhunyt. A halál oka »mana srca« = szívbaj.” A DMA 
adatai még: „Kollaboráns, kém.” (Forrás: Vajdaság/Bácska – Halotti 
anyakönyvek Járek I. 1945, 165., 792. sorszám.) 

 340.  Nagy Ferenc 65 éves gazdálkodó, földműves, Pál és Latincsik 
Julianna fia. Nős, két felnőtt férfi apja. (Kertész – De Sgardelli 
1942, 56., 75.) 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták 
el Kis utcai házából, s többé nem adott magáról életjelt. (T: 1., 2., 
30. és 33.; Mészáros 1995, 164.) Neve az Ozna által Szenttamáson 
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kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „66 
éves magyar földműves. A nyilasok elnöke. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 30-án likvidálta. (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még: „(*1884) Rokonszenvezett a magyar megszálló 
alakulatokkal, ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034 /85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 341.  Nagy Illés 55 év körüli gazdálkodó, neje Dudás Marcella, egy 
felnőtt gyermek apja. Végigküzdötte az első világháborút, a királyi 
Jugoszláviában igen sok jogsérelmet kellett elviselnie. Mint községi 
tanácstagot a kivonuló szerb katonaság túszként kezelte. Számos 
magyar polgári egyesület vezetőségi tagja. (Gyimesy 1942, 336.) 
1944 őszén nyomtalanul eltűnt otthonából. (T: 15., 33. és 36.) 

 342.  Nagy Ilona Mihály és Ali Ilona 35 éves háziasszony leánya. (T: 
4., 15. és 18.) Neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek név-
során van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar háziasszony. 
A nyilas ifjak elnöke, propagandát folytatott. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 30-án likvidálta. (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még: „(*1909) Rokonszenvezett a magyar megszálló 
alakulatokkal, ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 343.  Nagy István 23 éves, nőtlen munkás, elhurcolták, és többé nem 
adott életjelt magáról. (T: 9. és 12.) „János és Tocsa [talán: Bacsa? 
– P. J. meg j.] Anna 1921. november 12-én született fi a. 1944 októ-
berének végén tűnt el nyomtalanul a szülői házból” – áll a bíróság 
1950-ben meghozott holttányilvánítási végzésében. (Mészáros 
1995, 166.) A VL szerint: „Magyar földműves. Nemzetőr, önkéntes 
honvéd, razziarésztvevő, szerbeket súgott be és gyilkolt le. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 28-án likvidálta.” (Mezei VL, 
Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar megszálló alakulatok tagja, 
ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. áldozatnévsor; ZTL F. 505., a Becsei Járásbíróság holttányilvá-
nítási irata; Mészáros 1995, 166.)

 344.  Nagy István, id. Sinter 55 év körüli gyepmester, neje Bunyevácz 
Klára, legalább négy felnőtt gyermek apja. 1944. november elején 
fegyveres partizánok elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Egy fiát 
(345.) és menyét (346.) is elhurcolták. (T: 15., 36. és 47.) A VL 
szerint: „Nagy István. Szenttamási magyar.” Likvidálva. (Mezei VL, 
Újvidék) 

 345.  Nagy István, ifj . 30 év körüli földműves, neje Farkas Julianna, há -
  rom kiskorú gyermek apja, id. István és Bunyevácz Klára fi a. 1944 

novemberében szerb fegyveresek feltehetőleg nyilasságuk miatt fele-
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ségével (346.) együtt elhurcolták hajlékából, alvó gyermekei mellől, 
s többé nem adott életjelt magáról. Apját és felesége szüleit, négy 
testvérét és kettőnek élettársát is elhurcolták akkor. (T: 15. 36. és 37.) 

 346.  Nagy ifj . Istvánné Farkas Julianna 24 év körüli háziasszony, 
három kicsi gyermek anyja, Farkas Mihály és Bélits Teréz leánya. 1944 
novemberében fegyveres szerb fi atalok feltehetően nyilasságuk miatt 
férjével (345.) együtt elhurcolták hajlékából, alvó kicsi gyermekeik 
mellől. Többé nem adott életjelt magáról. Szüleit, négy testvérét és 
fi vérének feleségét is akkor hurcolták el. (T: 15., 36. és 37.) 

 347.  Nagy István neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek név-
során van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar. A honvéd-
bevonuláskor szerbek kínzása és gyilkolása. Háborús bűnös. 1944. 
október 29-én az óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még: „Nemzetőr. A magyar megszálló alakulatok 
munkatársa. Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K. 3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) 

 348.  Nagy Károly korosabb földműves. 1944. november elején nyom-
talanul eltűnt. (T: 17., 33. és 38.) 

 349.  Nagy Matild neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek név-
során van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar háziasszony. 
Nyilasok tagja, propagandát folytatott, adományokat gyűjtött. 
Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 30-án likvidálta.” 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Rokonszenvezett a ma-
gyar megszálló alakulatokkal. Ismeretlen helyen kivégezték.” (For-
rás: VL F. 183.; VM-K.3034 /85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 350.  Nagy Pál 44 éves gazdálkodó, „Gyurák Verona 1900. november 
15-én született fia, SAS-behívóra vonult be a honvédség Szt. László 
ho. gr. e.-hez, s a felvidéki védelmi vonal karácsonynapi szétverése 
után, 1944. december 27-én eltűnt”. (HM-HILM) Hazaszökése 
közben fejvadász partizánok golyói végeztek vele, s túlélő útitársai 
már csak halálhírét hozták haza. (T: 44. és 47.) 

 351.  Nemcsek Mátyás 35 év körüli napszámos, „Kiss Katalin hon-
védséghez SAS-behívóra a Szt. László ho. gr. e.-hez bevonult fia, 
a felvidéki védelmi vonal karácsonynapi szétverése után, 1944. 
december 27-én Lelédnél testvérével, Sándorral együtt eltűnt”. 
(HM-HILM) Útitársaitól érkező hírek szerint a zöldhatár átlépése 
után szerb fegyveresek elfogták őket. A keményen ellenszegülő Má-
tyást félholtra verték, és kidobták a robogó vonatból. Nyomtalanul 
eltűnt. (T: 15. és 33.)

 352.  Neorcsics Sándor Pavko 29 éves gazdálkodó, neje Kuszli 
Amál, egy kicsi gyermek apja. 1944 őszén szenttamási és mileševói 



■ 402 ■ Szennyes diadal ■  

(Istenföldje) fegyveres szerbek elhurcolták a kutaspuszta–brazíliai 
tanyavilágból, s hét társával Szenttamás felé terelték gyalog, s ott 
nyomtalanul eltűntek. (T: 13., 34. és 35.) Neve az Ozna által 
Szenttamáson kivégzettek névsorán van (Kasaš 1996, 170.) A VL 
szerint: „Magyar földműves. A honvédbevonuláskor nemzetőr, 
szerbeket gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 
30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Dreán 
született, ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-
K.3034 /85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 353.  N. Bruno Lassy Piroskánál megbújt német katonaszökevény, a lány 
jegyese. 1944 novemberében a háztól házig razziázó szerb fegyve-
resek leplezték le és hurcolták el rejtegetőivel együtt, s többé nem 
adott életjelt magáról. (T: 26., 27., 29. és 33.)

 354.  Nikolić Toša a VL szerint: „Cigány/magyar [nevéből ítélve, szerb/
cigány – P. J. meg j.] napszámos. Háborús bűnös.” Likvidálva. (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Szerb szülőktől, cigány. 1944. 
november 14-én ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034 /85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 355.  N. N., Bóni Maca 30 év körüli napszámos élettársa, egy kiskorú 
gyermek édesapja. 1944. november elején, egy éjjel szerb fegyveres 
fiatalok ismeretlen irányba elhurcolták, és nyomtalanul eltűnt. (T: 
1., 2., 20. és 28.)

 356.  N. N. Kicsiny gyermekének éppen ebédet készítő hadiözvegy, akit 
a fegyveres szerb partizánok úgy állítottak elő, hogy gyermekei 
ebédjét már soha többé nem fejezhette be. Nevét az adatközlők 
sajnos már elfelejtették. (T: 15. és 28.) 

 357.  N. N. a Mlaka ér17 melletti Karin-tanyán a front átvonulása idejére 
menedéket kérő, egységéből megszökött bácsfeketehegyi honvéd, 
akit a gazda és fivére álmában megölt, majd ruhátlanul bevonszolták 
az ér nádasába. Magyar béresük felébredve a zajra megleste a tetemet 
vonszoló két szerb gazdát, majd ahogy a nádasban eltemetik. Erről 
sokáig nem mert szólni, s nevét sem adta a történethez. (T: 33. és 36.) 

 358.  N. N. A Mlaka ér melletti útkanyarban turjai bázislakók által motor-
kerékpárjáról leütött és agyonvert óbecsei kereskedő. (T: 22. és 36.) 

 359.  N. N. Süge Pali háborúban levő unokafivérének szülés előtt álló 
terhes felesége. 1944. november elején nem lelték otthon nyilas 
férjét, ezért őt hurcolták el a fegyveres szerb partizánok. Megverték 
– egyesek szerint a hasán ugrálva (T: 18. és 36.), majd a többiekkel 
a temetőben tömegsírba lőtték. (Lásd Süge Pali vallomása a 87. 
oldalon)

 17 Mlaka ér (szerbül Mlaka bara) a Langyos ér délvidéki magyar nyelvhasználatban is elterjedt neve.
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 360.  N. N. egy fegyveres fejvadász járőr által Szenttamásnál elfogott, s a 
községházán többszörösen megvert és a szenttamási magyarokkal 
együtt tömegsírba lőtt hazafelé tartó torzsai (Savino Selo) sváb 
katonaszökevény. (T: 1., 24. és 25.)

 361.  N. N. egy, a szenttamási magyar „templom tornyában megbújt sváb 
fegyveres hölgy, aki rádióleadóval tájékoztatta a csatorna déli oldalán 
levő német tüzérséget az oroszok és a partizánok helyzetéről, s akit 
egy ifj úkommunista által vezetett, templomba behatoló szovjet egy-
ség hamar ártalmatlanított. Később kémkedésért kivégezték.” (Subić 
1996, 310.) Erről a szenttamási magyar népi emlékezet nem tud.

 362.  N. N. Tolnai kovács (512.) fiatal segédje. Mesterével együtt hurcol-
ták el 1944 őszén szerb fegyveresek, s nyomtalanul eltűnt. (T: 14. 
és 33.)

 363.  N. N. A tömegmészárlást és a gyilkosokat megleső és erről beszélő 
8-10 éves kislány. Kihallgatásra állították elő, de soha többé nem 
tért haza szülei házához, habár a hatósági közeg állítása szerint haza 
lett küldve. (T: 2., 16. és 18.)

 364.  N. N. 150-200 méternyire a kivégzés helyétől, tömegsírból kimá-
szott, alsóneműre vetkőztetett, sebesült és a temetőben elvérzett 40 
év körüli asszony. Éhes kóbor ebek már kikezdték, és felismerhe-
tetlenségig marcangolták testét, mire a temetőcsősz megtalálta és 
elhantolta. (T: 16. és 33.; Cseres 1991, 151.; Matuska 2004, 260.; 
továbbá Süge Pali vallomása a 87. oldalon) 

 365.  N. N. Zöld utcai, 25 év körüli honvédszökevény. Az 1944. november 
elején razziázó szerb fegyveresek lelték meg rejtekhelyét. Nyomta-
lanul eltűnt. (T: 15., 25. és 33.) 

 366.  N. N. fiatal férj a Rajcsúrból18 előállított első házaspárból. Nejével 
(367.) és még egy fiatal rajcsúri házaspárral. Négyüket a Ćopo és egy 
fegyveres társa fényes nappal hajtotta a községháza felé. Nyomuk 
veszett. (T: 15.)

 367.  N. N. a 366. alatt említett áldozat fiatal felesége. Eltűnt férjével 
együtt. (T: 15.) 

 368.  N. N. fiatal férj a Rajcsúrból előállított második házaspárból, nejével 
(369.). Eltűnt. (T: 15.)

 369.  N. N. a 368. alatt említett áldozat fiatal felesége. Eltűnt férjével 
együtt. (T: 15.) 

 370.  N. N. fi atal férj az Epresből,19 a begluki benzinkút mögötti Baranya 
utcából. Nejével (371.) és az idős Oláh házaspárral négyüket a Lepi 
Lazo fejvadász csapata állította elő. Eltűnt feleségével együtt. (T: 15.)

 18 Rajcsúr = városrész Szenttamáson.
 19 Epres = városrész Szenttamáson.
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 371.  N. N. a 370. alatt említett áldozat fiatal felesége. Eltűnt férjével 
együtt. (T: 15.)

 372.  N. Tamás 50 év körüli első világháborús hadirokkant, falábas tra-
fikos, 1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Vezetékneve 
sajnos feledésbe merült. (T: 23., 24. és 26.)

 373.  Odry András 25 év körüli, nőtlen gazdálkodó. 1944 őszén, a for-
dulat után nyomtalanul eltűnt. (T: 45. és 46.) Húga, Alexanderné 
Odry Éva nyilváníttatta holttá. (BI 1969)

 374.  Odry István 34 éves gazdálkodó, Kálmán és Raffay Borbála 
1910. május 29-én született fia. Neje Kovács Gizella. DMKSZ-tag. 
(Csuka szerk. 1941, 80.) 1944 őszén, a fordulat után elhurcolták és 
nyomtalanul eltűnt. Apósát is elhurcolták. Ifjú nejét édesanyjával 
és két testvéröccsével együtt elűzték hajlékából és kitoloncolták az 
országból. (T: 45. és 46.) Testvére, Ferenc 1978-ban nyilváníttatta 
holttá. (BI 1978)

 375.  Oláh Ferenc 1944 őszén, a fordulat után feleségével (376.) együtt 
lett elhurcolva és kivégezve. (Mészáros 1995, 164.)

 376.  Oláh Ferencné [?] 1944 őszén, a fordulat után férjével (375.) 
együtt lett elhurcolva és kivégezve. (Mészáros 1995, 164.)

 377.  Oláh Mihály gazdálkodó, Péter és Csőke Viktória 1892. szep-
tember 16-án született fia, neje Kovács Mária, legalább egy felnőtt 
gyermek apja. Két világháborús vitézségi és még két kitüntető érem 
tulajdonosa. (De Sgardelli szerk. 1941, 306.; Kertész – De Sgardelli 
1942, 59., 79.) 1944 októbere végén fegyveres szerb fiatalok felte-
hetőleg nyilasságért elhurcolták feleségével (378.) együtt, s többé 
nem adott magáról életjelt. (T: 16., 25. és 37.) 1954-ben nyilvání-
tották holttá. (Mészáros 1995, 166.) Olaj Mihalj névvel az Ozna 
által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A 
VL szerint: „Magyar földműves. Nemzetőr a honvédbevonuláskor, 
szerbeket gyilkolt, fosztogatott, nőiket megerőszakolta. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar megszálló alakulatok 
munkatársa, ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85. sz. névsor; Mészáros 1995, 166.)

 378.  Oláh Mihályné Kovács Mária Táncos 49 éves háziasszony, 
legalább egy felnőtt gyermek anyja. 1944 októbere végén szerb 
fegyveres fiatalok elhurcolták férjével (377.), feltehetőleg nyilassága 
miatt, s többé nem adott magáról életjelt. (T: 16., 25. és 37.) Kovács 
István és [?] Mária 1895. július 28-án Csében (Čelarevo) született 
leánya. A bíróság 1952-ben nyilvánította holttá. (Mészáros 1995, 
166.) Olaj Marija névvel az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
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névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar háziasz-
szony. Kémkedett, besúgott szerbeket. Háborús bűnös. Az óbecsei 
Ozna 1944. október 30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A 
DMA adatai még: „Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 
183.; VM-K.3034/85. sz. névsor)

 379.  Oszwald Magdalena szenttamási német asszony, Hartwein 
Fülöp 1874-ben született lánya. Hazaáruló, kém. 1945. december 
2-án a tiszaistvánfalvi ( Járek) haláltáborban végelgyengülésben halt 
meg. (Forrás: az 1945. július 13-a és december 31-e között vezetett 
járeki halotti anyakönyv, 557. 4946. sorszám)

 380.  Oszwald Péter szenttamási német férfi, Johann 1871-ben szü-
letett fia. Hazaáruló, kém. 1945. december 12-én a tiszaistvánfalvi 
haláltáborban végelgyengülésben halt meg. (Forrás: az 1945. július 
13-a és december 31-e között vezetett járeki halotti anyakönyv, 585. 
5117. sorszám)

 381.  Oszwald Péter 40 év körüli, sváb származású kereskedő, neje 
Klinck Éva (382.). 1944 végén feleségével és két nagyobbacska gyer-
mekével a svábok számára létesített egyik gyűjtőtáborba toloncol-
ták, s ott tüdőbetegségébe nemsokára belehalt. Túlélő gyermekeit 
Németországba toloncolták, azok tudósítottak halálukról. (T: 1., 
2., 15. és 18.)

 382.  Oszwald Péterné Klinck Éva 38 év körüli, sváb származású 
asszony, ő is tüdőbeteg volt, s 1944 végén férje (381.) sorsára jutott. 
Túlélő gyermekei tudósítottak haláláról. (T: 1., 2., 15. és 18.) 

 383.  Őrffy István középkorú községi rendőraltiszt, parancsnokhelyet-
tes, nős, egy kiskorú gyermek apja. 1944 őszén menekülési kísérlet 
közben fegyveresek fogták el, és ismeretlen irányba hurcolták, 
nyomtalanul eltűnt. Családját Magyarországra toloncolták. (T: 
3., 17. és 54.; a fotó a szerző gyűjteményéből való) 

 384.  Ősze János vitéz, 40 év körüli magántisztviselő, nős, egy le-
gényember apja. 1944 novemberében szerb fegyveres partizánok 
elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról. Családját elűzték 
hajlékából, házát kifosztották és telepeseknek adták. (T: 15., 45. 
és 54.) 

 385.  Paczek Péter 35 év körüli napszámos, 1944 őszén egész heti 
betakarítási munka után bement a tanyáról a faluba megnézni, 
rendben van-e minden a szüleivel és a háznál. Nyomtalanul eltűnt. 
Családi állapotáról nincs feljegyzés. (T: 28. és 32.) 

 386.  Paksi Antal, id. 58 év körüli napszámos, nős, két felnőtt gyermek 
apja. 1944 őszén feleségével (387.) és egyik fiával (388.) a Szent-
tamáson razziázó szerb partizánok elfogták, és állítólag Zsablyára 
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hurcolták, ahol korábban éltek, s többé nem adtak magukról 
életjelt. (T: 45. és 47.) A VVB adatai viszont így tudósítanak sor-
sáról: „Pakszi Antal óbecsei magyar férfi, 1944. november 27-én 
az óbecsei Ozna ismeretlen helyen kivégezte.” (Forrás: VL F.183.; 
VAB) Kétségtelen, hogy az óbecsei áldozatok névsorán is nyilván-
tartották. Nem valószínű, de nem is kizárt, hogy két azonos nevű, 
de különböző személyről van szó.

 387.  Paksi id. Antalné [?] 55 év körüli háziasszony, két felnőtt gyer-
mek anyja. 1944 őszén férjével (386.) és egyik fiával (388.) a Szent-
tamáson razziázó szerb partizánok elfogták, és állítólag Zsablyára 
hurcolták, ahol korábban éltek, ott nyomtalanul eltűntek. (T: 45. 
és 47.) 

 388.  Paksi Antal, ifj. 30 év körüli napszámos, id. Antal (386.) fia. 1944 
őszén szerb razziázók elfogták Szenttamáson, állítólag Zsablyára 
hurcolták szüleivel, és ott nyomtalanul eltűnt. (T: 45. és 47.)

 389.  Pápista Mátyás Pista Mátyás névvel az Ozna által Szenttamáson 
kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.)

 390.  Paratzky Lajos 39 éves bérgazdálkodó, János és Szabadi Eszter 
fia. (Forrás: születési anyakönyvi kivonat) Neje Fekete Teréz, há-
rom kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén két helybeli fegyveres 
szerb lovas partizán állította elő bérelt tanyájáról úgy, hogy kezeit 
Slavnić Stevo (Pista) lovának nyergéhez kötve kocogtatták a gyűj-
tőközpontba, a községházára. Összeverve kiengedték, de ismét 
elhurcolták, és ezután nyomtalanul eltűnt. Unokabátyját, Mihályt 
(392.) is elhurcolták. (T: 15., 18., 25., 33. és két leánya; a fotó a 
szerző gyűjteményéből való) Paracki Lajos névvel az Ozna által 
Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.)

 391.  Paratzky Lajos [ifj.?] A VL szerint: „János és Kolenák Juliska 
29 éves [más anyától, s az előbbinél 10 évvel fi atalabb – P. J. meg j.] 
fia. Magyar napszámos. Nemzetőr, bevonulás, szerbeket kínozott 
és gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 29-én 
likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „(*1915) A 
megszálló magyar alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen végez-
ték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti 
áldozatnévsor)

 392.  Paratzky Mihály 59 éves gazdálkodó, János és Szabadi Verona 
1888-ban Törökbecsén született fia. Honvéd. 1914-ben a mozgó-
sításkor vonult be Szabadkára, a 6. hgye.-hez. 1914. szeptember 
10-től a szerb, az orosz és az olasz harctereken küzdött. Részt vett az 
ezrede összes nagy csatájában. A forradalom kitörése után szerelt le. 
Kitüntetései: bronz vit. é., kcsk., heé., az 1912–1913. évi eé. (Forrás: 
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Kertész – De Sgardelli 1942, 61., 81.) Felesége[?] Teréz, legalább 
öt felnőtt gyermek apja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok 
elhurcolták begluki hajlékából, s nyomtalanul eltűnt. Unokaöccsét, 
Lajost (386.) is elhurcolták. (T: 15., 18., 25. és 33.; Mészáros 1995, 
164.) Paracki Mihalj névvel az Ozna által Szenttamáson kivégzett 
áldozatok névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „60 éves. 
Magyar földműves. Nemzetőr, a honvédbevonuláskor szerbeket 
kínozott és gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. ok-
tóber 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: 
„(*1884) A megszálló magyar alakulatok munkatársa, ismeretlen 
helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvi-
dék körzeti áldozatnévsor) 

 393.  Parragi Mihály 30 év körüli napszámos, nős, egy kiskorú gyer-
mek édesapja. 1944 őszén razziázó szerb fegyveresek Szenttamáson 
elfogták a családot, és neje szülőhelyére, Csúrogra hurcolták. A 
családanyát és a kisfiút a tiszaistvánfalvi ( Járek) gyűjtőtáborba 
toloncolták, ő viszont nyomtalanul eltűnt. (T: 33 és 45.) 

 394.  Paska József középkorú munkás, neje Tojzán Rigó Ilka, három 
kiskorú gyermek édesapja. „Ágoston Juszti honvéd fia, 1944 nyár-
utón bevonult a Szent László ho. gr. e.-hez, s a felvidéki védelmi 
állások karácsonynapi szovjet szétverése után, 1944. december 
27-én Bajtánál eltűnt egységéből.” (HM-HILM) Hazaszökött, 
itthon nyomban lecsaptak rá a szerb partizánok, elhurcolták, és 
nyomtalanul eltűnt. (T: 33. és 46.) 

 395.  Paska Mária „25 éves magyar háziasszony. Razzia. Háborús 
bűnös”. Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még : 
„(*1919) Razzia, tömeges bűntény. Ismeretlen helyen végezték ki.” 
(Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor) 

 396.  Pavlits J. Benjámin középkorú munkás, „1944 őszén, a felsza-
badulás után idézésre távozott otthonából, s nyomtalanul eltűnt”, 
áll a bírósági végzésben. 1973-ban a bácsfeketehegyi Szenczi M. 
Vilma nyilváníttatta holttá. (BI 1973) 

 397.  Peidl János 36 éves földműves, neje Simon Julianna, három 
kiskorú gyermek apja. (T: 28 és 32.) „1944 őszén, a felszabadulás 
után nyomtalanul eltűnt hajlékából” – áll a neje által 1960-ban kért 
bírósági holttányilvánítási végzésben. (BI 1960) 

 398.  Pelva Sándor 36 éves földműves, nemzetőr, majd községi esküdt 
és városgazda, nős, egy kiskorú gyermek édesapja. Márton és Vörös 
Erzsébet 1908. október 12-én született fia. 1944 őszén bevonult 
a honvédséghez, de a felvidéki védelmi vonal áttörését követően 
többekkel ő is hazaindult. A határ átlépése után partizán fegyveresek 
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fogságába esett, majd nyomtalanul eltűnt. (T: 25. és 54.) A bíróság 
1953-ban holttá nyilvánította. (Mészáros 1995, 166.)

 399.  Pentz Kornél (*1895, Zombor) ékszerész és órásmester Szentta-
máson. A hat elemi elvégzése után kitanulta az ipart, és Budapesten 
segédként 15 évig fejlesztette szakmai ismereteit. Dolgozott édes-
apja mellett is. 1926-ban önállósította magát. Az első világháború 
idején, 1918-ban segédszolgálatos volt. Hatvan magyar színielő-
adást rendezett, és saját darabjával is sikert aratott. A Cecília-
egyesület pénztárosa volt. Két fivére hősi halált halt a háborúban. 
(Csuka szerk. 1941, 85.) 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták 
házából, kegyetlenül verték és kínozták, majd ismét előállították, 
s nyomtalanul eltűnt. A békés, vallásos embert a vagyona miatt 
tüntették el. Nevét kegyelettel őrzi a szenttamási r. k. magyar 
templom toronyórája, mint annak ingyenes karbantartójáét. Házát 
kifosztották, és egy falábas hadirokkant „szerb néphősnek” adták, 
aki elöljáró volt a községházán a magyarirtás és a „bitang vagyon” 
elosztása idején. A nép tudni vélte, irigyei és a szerb konkurencia 
jártak közbe eltüntetéséért, s név szerint is emlegette távolabbi 
szomszédját, a Savo borbélyt, aki második elvezetését látva kárör-
vendően mondta a szolgáltatásra váróknak: „Ezt az embert többé 
nem látjátok.” S hogy szerb szaktársa, Lekić Žarko órás elhurcolása 
után lázasan kutatott Pentz mester aranyai után, de nem találta. Azok 
csak hosszú évek után egy kiásott száraz gyümölcsfa tövéhez rejtett 
befőttesüvegből kerültek elő. Tudott a nép a bűnösök „istenveréséről” 
is. A falábas házbitorló úgy összevitázott élettársával a talált kincsen, 
hogy a rendőrség beavatkozása kellett. Az persze a leletet elvitte, a 
harcos meg megmaradt a feleségnek. A borbélyt meg idegösszeomlás 
vitte el, s utána képtelen volt bármire is maga körül. Lekić mesternek 
meg a fi át vonultatták be Tito-partizánnak, s nemsokára koporsó-
ban hozták haza. (T: 1., 2., 15. és 33.) Penc Kornel névvel az Ozna 
által Szenttamáson likvidált áldozatok névsorán van. (Kasaš 1996, 
170.) A VL szerint: „Penc Kornel, 65 éves. Magyar. Órás. Háborús 
bűnös. Hazaáruló. Kém. Az Óbecsei Ozna 1944. október 31-én 
likvidálta.” Lilvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: 
„(*1879) Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-
K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor; Teleki 2007, 149.) Az 
1944-es óbecsei áldozatlistán az AKVB „óbecsei magyar férfi ”-ként 
tartja nyilván. Nem valószínű, hogy két azonos nevű, de különböző 
lakhelyű személyről van szó.

 400.  Pinczel András „66 éves adóvégrehajtó, világháborús veterán, 
arany, ezüst és bronz vitézségi és még néhány érdemérem és kitün-
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tetés tulajdonosa”. (De Sgardelli szerk. 1941, 46., 328.) „András 
és Mészáros Verona 1878. november 15-én Kishegyesen született 
fia. Nős, egy férfiember apja, minden magyar társadalmi kezdemé-
nyezés és megmozdulás lelkes támogatója.1923-ban nemes bódogi 
Kiss Antal kisiparossal engedélyt eszközölt ki a szerb hatalomtól a 
Szenttamási Magyar Olvasókör megalakítására, DMKSZ-tag. (Csu-
ka szerk. 1941, 54.) 1941-től községi városgazda. 1944 októbere 
végén fiatal fegyveres szerb partizánok elhurcolták otthonából, s 
nyomtalanul eltűnt. (T: 1., 12., 28. és 32.) Neve az ÚTL-M: 28-199 
levéltári szám alatti köteg két névjegyzéktöredéken is szerepel. Egyi-
ken neve mellett a „községi szolga, háborús bűnössé nyilvánítva, 
az ítélet végrehajtva”, a másikon meg: „65 éves községi hivatalnok, 
DMKSZ-tag, likvidálva” széljegyzet olvasható. Családja 1953-ban 
nyilváníttatta holttá. (Mészáros 1995, 163., 166.) Neve az Ozna 
által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A 
VL szerint: „János és Mészáros Verona 62 éves fia. Magyar. Községi 
tisztviselő. Razzia, tömeges bűntény, a magyar népbíróság előtt 
javasolta, hogy a bevonulás után öljék meg a szerbeket. Háborús bű-
nös. Az óbecsei Ozna 1944. október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, 
Újvidék) A DMA adatai még: „(*1878/1882) Ismeretlen helyen 
kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor; 
Mészáros 1995, 163.) 

 401.  Platek Péter neve az ÚTL-M: 28-199-es levéltári számú irat-
kötegben meglelt egyik névsortöredéken van, mellette a „háborús 
bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva” szövegű széljegyzet 
olvasható. (Mészáros 1995, 163.) A DMA adatai még: „Ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: Mészáros 1995, 163.)

 402.  Platzek Balázs 44 éves gazdálkodó, három leánygyermek édes-
apja. 1944 őszén a Kutaspusztán garázdálkodó mileševói szerb 
feg yveresek keg yetlen verése következményeibe halt bele nem 
sokkal szabadon engedése után. (T: 34. és 35.) 

 403.  Platzek Péter 40 éves gazdálkodó a szenttamási Kutaspusztán. 
Mileševói szerb fegyveres partizánok hurcolták el 1944 októberé-
ben, és nyoma veszett. (T: 34. és 35.) 

 404.  Potz János Johann 50 év körüli, dél-bácskai sváb, hazaszökött 
német katona, Szenttamásnál esett partizán fejvadászok fogságába. 
Néhány napig a helybeli foglyok embertelen sorsában osztozott, 
utána egy csoporttal kivégezték. (T: 6., 33. és 44.) 

 405.  Pozder Mihály 37 éves gazdálkodó, neje Csanak Anna, egy kis-
korú gyermek apja. (Csuka szerk. 1941, 88.) Közvetlenül a fordulat 
előtt a szovjet bolsevizmus közeledtéről szóló rémhírek annyira 
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megrémítették, hogy szellemileg megroppant, főleg vagyonának 
kollektivizálástól és családja nőtagjainak kollektív házasságtól való 
féltése miatt. Ezt meggátolandó elborult aggyal baltával támadt ne-
jére és lányára, majd a csatorna hídjáról leugorva maga is öngyilkos 
lett. A súlyos családi tragédiát csak a feleség élte túl. (T: 1., 2., 15., 
18. és 33.) 

 406.  Pozsonyi János „(*1919) Mihály és Hornyik Teréz fia. Magyar 
földműves. A megszálló német SS-alakulat tagja. A VKK Szabadka 
Térségi Hadbírósága 775/45 sz. 1945. április 6-i döntésével halálra 
ítélte. (Mezei VL, Újvidék) A belgrádi TFB és a DMA adatai még: 
„1945-ben ismeretlen helyen lelőtték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-
VKKHB ítélete) Vagyonát az Óbecsei Járásbíróság eljárása nyomán 
konfiskálták. (Forrás: ZTL F. 505.)

 407.  Pozsonyi József „22 éves nőtlen napszámos, Imre és Szeifert 
Anna 1923. március 18-án született fia. 1944. október végén, a 
felszabadulás után eltűnt nyomtalanul” – áll az édesanyja által kez-
deményezett bírósági eljárás R-22/63 sz. alatt 1963-ban meghozott 
holttányilvánítási végzésében. (BI 1963) 

 408.  Prax Rudolf sváb származású, középkorú kisiparos, nős, egy 
fiúgyermek apja. 1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. 
(T: 1., 15. és 28.) 

  409.  Pruzsánné [?] Katalin sváb származású idősebb asszony, egy 
szerb ember özvegye, egy felnőtt, szerbhez férjezett leánygyermek 
anyja. 1944. november elején állítólag Jelo Kurjački révén tűnt el 
nyomtalanul. (T: 16., 18. és 22.) 

 410.  Puskás István középkorú földműves, nős, felesége [?] Ágnes, 
négy felnőtt férfi apja. Egyik menye szerint 1944. október végén 
fiatal szerb fegyveresek keresték otthonában, s miután megtudták, 
hogy út- és hídjavító kényszermunkán van, távoztak. Attól a nap-
tól kezdve nem tért többé haza, nyomtalanul eltűnt. Az áldozat 
egykori menyének, K. Juliannának közlése. Neve az Ozna Szent-
tamáson kivégzett áldozatok névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A 
VL szerint: „Pál és Toldi Erzsébet 53 éves fia. Magyar. Nemzetőr, 
a honvédbevonuláskor szerbeket kínozott és gyilkolt. Háborús 
bűnös Az óbecsei Ozna 1944. október 29-én likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „(*1891) A megszálló magyar 
alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) 

 411.  Puskás [?] bácsi 40 év körüli zenész, nős, öt gyermek (köztük 
Imre) apja. 1944 novemberében szerb fegyveresek elhurcolták, s 
nyomtalanul eltűnt. (T: 6., 15. és 31.) 
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 412.  Rajda Jakab „(*1901) Jakob névvel mint szenttamási napszámost 
egyéb bűnökért a Vajdasági Katonai Körzet Újvidéki Hadbírósága 
1945. július 14-i döntésével halálra ítélte, s 1945-ben ismeretlen 
helyen ki is végezték.” (Forrás: VM-VKK Újvidéki HB. 847/45 
szám) 

 413.  Rajda János 40 éves fuvaros, nős, több gyermek édesapja. „Péter 
és Potsa-Gomolyi Verona fia, 1944. október végén fegyveres parti-
zánok elhurcolták hajlékából ismeretlen irányba, s többé nem adott 
életjelt magáról” – áll a bírósági holttányilvánítási végzésben. (Mé-
száros 1995, 164.) Két fivérét (414. és 415.) is halálba hurcolták. 
(T: 16., 37. és 40.) A VL szerint: „Szenttamási magyar ácsmester. 
Nemzetőr. Háborús bűnös. A Vajdasági Katonai Körzet Újvidéki 
Hadbírósága S. 847/45 sz. döntésével halálra ítélte.” A belgrádi 
TFB és a DMA adatai még: „1945-ben ismeretlen helyen lelőtték.” 
(Forrás: VL F. 183.) 

 414.  Rajda Péter fuvaros, nős, több gyermek édesapja. „Péter és Potsa-
Gomolyi Verona 1889. július 29-én született fia. 1944. október 6-án 
dobszóra mozgósították a honvédséghez, de Kiskunhalasról hama-
rosan hazaszökött Szenttamásra. 1944. november 27-én ismeretlen 
személyek ismeretlen irányba elhurcolták, s ismeretlen körülmények 
között eltűnt” – áll a bíróság 1953-ban kiadott holttányilvánítási 
végzésben. (Mészáros 1995, 164. és 166.) Valójában helybéli fegyve-
res szerbek hurcolták el, nyomtalanul eltűnt. Azokban a vészterhes 
napokban két fivérét (413. és 415.) is halálba hurcolták. (T: 16., 
37. és 40.) Neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „…Petar, (*1897– Mészáros 
szerint *1889) Péter és Posta Vera 47 éves fia. Magyar napszámos. 
Nemzetőr, zaklatás, házkutatás, áruló és besúgó. Háborús bűnös. 
Az óbecsei Ozna 1944. október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, Új-
vidék) A DMA adatai még: „Népellenség. Szenttamáson végezték 
ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor; ZTL 
F. 505.; a Becsei Járásbíróság holttá nyilvánítási iratai; Mészáros 
1995, 166.; Kasaš 1996, 170.)

 415.  Rajda Sándor fuvaros, neje Szőllősi Etel, egy kiskorú gyermek 
édesapja. „Péter és Potsa-Gomolyi Verona 1901-ben született fia. 
1944 őszén, a felszabadulás után eltűnt” – áll a bíróság 1954-ben 
kiadott holttányilvánítási végzésében. (Mészáros 1995, 164., 166.) 
Valójában helybeli szerb fegyveres partizánok hurcolták el ottho-
nából ismeretlen irányba, és többé nem adott magáról életjelt. Két 
fivérét (413. és 414.) is halálba hurcolták. (T: 12., 16., 37. és 40; 
a fotó a szerző gyűjteményéből való) Neve az Ozna által Szentta-
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máson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: 
„Péter és Posta Vera 38 éves fia. Magyar földműves. Nemzetőr 
volt, 1941-ben szerbeket kínozott és gyilkolt. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még: „A magyar megszálló alakulatok munkatársa, 
ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor; Mészáros 1995, 166.)

 416.  Rencsár István gazdálkodó, neje Balázs Erzsébet, egy kiskorú 
gyermek édesapja. Antal és „Szabó Mária 1911. július 21-én szüle-
tett fia. 1944-ben SAS-behívóra vonult be a Szt. László ho. gr. e.-
hez, s a felvidéki védelmi vonal szovjet szétverése nyomán karácsony 
napján Helembánál eltűnt.” (HM-HILM) Nem sokkal később már 
hazulról hurcolták el fegyveres szerb partizánok ismeretlen irányba, 
s nyomtalanul eltűnt. (T: 24. és 30.) Neje 1962-ben nyilváníttatta 
holttá a szenttamási községi bíróságon. (BI 1962)

 417.  Rencsár Sándor 40 év körüli gazdálkodó, Pál és Pozder Mária 
egyetlen fia, nős, egy leánygyermek apja. 1944 őszén, a fordulat 
után ismeretlen szerb fegyveresek elhurcolták hajlékából ismeretlen 
irányba, s többé nem adott életjelt magáról. (T: 1., 2., 15. és 33.) 

 418.  Ricz Pál ismeretlen életkorú és foglalkozású férfi, id. Ricz Pál fia, 
neje Jankovits Ilona (?), egy leánygyermek édesapja. „1944 őszén 
ismeretlen fegyveresekkel távozott hazulról, és többé nem adott 
életjelt magáról.” Jankovits Ilona és Romoda Ilona 1984-ben nyil-
váníttatták holttá a szenttamási bíróságon. (BI 1984) 

 419.  Ricza Erzsébet neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) oldal. A VL szerint: „Magyar 
háziasszony. Nyilas, szerbeket jelentett fel. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei VL Újvi-
dék) A DMA adatai még: „Rokonszenvezett a magyar megszálló 
alakulatokkal. Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor)

 420.  Ricza Pál, Rajda Erzsébet fia. SAS-behívóra vonult be a Szt. László 
ho. gr. e.-hez. A felvidéki védelmi vonal karácsonynapi szétverése 
után 1944. december 27-én Lelédnél eltűnt. (HM-HILM) Nem 
sokkal később már hazulról hurcolták el fegyveres szerbek ismeret-
len irányba, s többé nem adott magáról életjelt. (T: 12., 25. és 28.)

 421.  Rohacsek Ferenc 18 év körüli segéd-leventeoktatót korosztá-
lyával segédszolgálatra mozgósították, de Kiskunhalasról megszö-
kött, és középkorú falubelijével, Bűn Pállal gyalog indultak haza 
Csúrogra. Csak Szenttamásig jutottak el. Ott a határban portyázó 
partizánok elfogták, és a községházára vitték a helybeli magyar 
foglyok közé. Pár napi ütlegelés és kínvallatás után fogatos kocsi 
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saroglyájához kötve még egy társukkal Csúrogra „kocogtatták”, s 
tovább folytatták a Szenttamáson megkezdett vallatást. Két társa 
Csúrogon halálát lelte, őt Újvidékre szállították az Ozna-ra. Testi 
csonkításokig fajuló kínzásokkal vallatták őt és más szenttamási 
magyarokat. Tiszta István nevű társukat többször ájulásig verték, 
majd fellocsolták, de nem vállalta a koholt vádakat. Mindezt későb-
bi szenttamási cellatársának mondta el. A Rohacsek fiút szenttamási 
cellatársa mellől egy transzport halálraítélttel együtt vitték el. (T: 
Muhi István, a cellatárs Újvidéken) 

 422.  Romek György 55 év körüli szobafestő és mázolómester, 1941-
ben, a honvéd- bevonuláskor nemzetőr, neje [?] Mária, két férjezett 
leány apja. 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták hajlékából, 
nyomtalanul eltűnt. Ebben az időszakban tűnt el nyomtalanul egyik 
veje (257.) is. (T: 2., 12. és 15.) Romek Gyorgye névvel az Ozna által 
Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL 
szerint: „József és Genles Marcel 54 éves fia. Magyar, szenttamási 
szobafestő. A honvédbevonuláskor szerbeket kínozott és gyilkolt. 
Razzia, tömeges bűntény. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 28-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még: „(*1890) Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) 

 423.  Romoda György 45 év körüli földműves, neje Szenczi lány, egy 
17 éves fiú apja. 1944. november elején fegyveres szerb partizánok 
elhurcolták, miközben alig pelyhedző állú fiát petőfistaként vezé-
nyelték harcvonalba. Nyomtalanul eltűnt, mint a szintén akkor 
elhurcolt apósa (472.) is. (T: 14., 18. és 36.) 

 424.  Romoda István Katona 19 éves napszámos, Katona Margit 
petőfi sta fi a, „önkéntes” toborzása után még öt bácsföldvári és 
topolyai fi úval az aknamezőn át szuronyrohamra indító parancsot 
megtagadta. „Fasiszta diverzáns bomlasztóként” osztaga megfélemlíté-
sére társaival együtt a helyszínen bajtársai előtt kivégezték. (T: 20., 
31., 34.; Muhi István közlése Takács Péter fül- és szemtanú nyomán) 

 425.  Romoda József 35 év körüli idénymunkás, neje Horváth Mária, 
egy kiskorú gyermek édesapja. Hadifogságból megszökve 1945 
elején érkezett haza, és azonnal jelentkezett a helyhatósági szer-
veknél. Nyomban lefogták, egy ideig Szenttamáson, majd több 
szenttamásival együtt hetekig Óbecsén kínvallatták. Hármukat 
később Szabadkára hurcolta az Ozna, a többit hazaengedte. To-
vábbi kétheti vallatás után két társát Szabadkáról elengedték, neki 
pedig nyoma veszett. Feleségét (426.) még hazaérkezése előtt, 1944 
novemberében elhurcolták alvó kislánya mellől. (T: 20., 25., 33., 
46., 50. és a Szabadkáról szabadult fogolytárs)
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 426.  Romoda Józsefné Horváth Mária Saroki háziasszony, 
egy kiskorú gyermek édesanyja, József és Kádár Saroki Júlia 1916. 
július 2-án született leánya. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok 
túrták fel a házat, férjét és fegyvereket kerestek, persze semmit sem 
találtak, őt mégis elhurcolták alvó kislánya mellől. Többé nem adott 
életjelt magáról. Valamivel később háborúból hazatérő férjét (425.) 
is elhurcolták. (T: 20., 33. és 50.) 1955-ben nyilvánították holttá. 
(Mészáros 1995, 166.) A DMA adatai még : „Ismeretlen helyen 
végezték ki.” (Forrás: Mészáros 1995, 166.)

 427.  Rozmaring Mátyás középkorú napszámos, nyilas, neje Bóni 
Etel (428.), két kiskorú gyermek apja. 1944. október végén, egyik 
éjjel szerb fegyveres partizánok feleségével együtt alvó gyermekeik 
mellől elhurcolták, és soha többé nem adott magáról életjelt. (T: 
22., 28. és 32.)

 428.  Rozmaring Mátyásné Bóni Etel középkorú háziasszony, 
nyilas, két kicsi gyermek édesanyja. 1944 októbere végén, egyik éjjel 
szerb fegyveres partizánok a férjével (427.) együtt, alvó gyermekeik 
mellől elhurcolták, és soha többé nem adott magáról életjelt. (T: 
22., 28. és 32.)

 429.  Rudinszky József 33 éves földműves, nős, két kiskorú gyermek 
apja, tanyás gazda a szenttamási Kutaspusztán (Drea). 1944 no-
vemberében a tanyavilágban garázdálkodó szenttamási és mileševói 
szerb fegyveresek Mileševóra hurcolták, és napokon át kínozták, 
végül kiengedték, de nemsokára belehalt a kegyetlen verésekbe. (T: 
34. és 35.)

 430.  Sági Mihály 44 éves szabómester, 1941-től községi hivatalnok 
Csúrogon. József és Benkő Rozália fia, neje Horváth Cecília, öt 
kiskorú gyermek apja. 1944 októbere elején a rémhírek hallatára 
fogatos kocsiján családjával Magyarországra indult. Kishegyesig 
jutottak el, ahol fiatal fegyveres szerbek elfogták, családját a fogattal 
visszafordították, őt meg Szenttamásra hurcolták a községházára. 
Néhány napig kínvallatták, majd két Szenttamásnál elfogott csúrogi 
katonaszökevénnyel kocsi után kötve hármukat „odakocogtatták”, 
s Csúrogon tovább folytatták a Szenttamáson megkezdett vallatást. 
Itt nyoma veszett. Családját Tiszaistvánfalvára, gyűjtőtáborba 
toloncolták. Ott egyik gyengébb testalkatú, egészségi állapotú 
gyermeke és korosabb anyósa belehalt a lágerélet embertelen kö-
rülményeibe, a túlélők meg Bácsföldváron és Szenttamáson leltek 
menedéket rokonaiknál, mert vagyonukat elkobozták, és a haza-
térésüket is megtiltották. (T: 33., 39. és 40.)
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 431.  Sándor István Gatyás nőtlen napszámos, András és Szenczi 
Viktória 1920. augusztus 10-én született fia, honvédként 1944. 
november 29-én Szekszárdnál eltűnt egységéből, a 16. hv. zlj-ból. 
(HM-HILM) Hazafelé szökött. December derekán lépett át a 
határon, de partizán portyázókkal futott össze. Ezek ismeretlen 
irányba elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. (T: 25. és 46.) Testvér-
öccse, Sándor György 1963-ban nyilváníttatta holttá. 1945. május 
15-ével állapították meg halálát. (BI 1963) 

 432.  Sándor István neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar földmű-
ves. Nemzetőr, nyilas szolgálati propagandista. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. október 28-án likvidálta. (Mezei VL, Újvidék) 
A DMA adatai még: „Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) 

 433.  Sauerné özv. Hangovszki Katarina 81 éves evangélista 
háztartásbeli, néhai Hangovszki Márton és néhai Tec Julianna 
leánya. Az elhalálozás időpontja 1945. február 13., a halál oka 
végelgyengülés. (Csorba Béla temerini kutató 2010 februárjában a 
tiszaistvánfalvi ( Járek) I. halotti anyakönyvben, az 1945-re vonat-
kozó adatok között találta meg 109. folyószám alatt a haláltábor 
szenttamási illetékességű lakójának adatait.) 

 434.  Schladtné, özv. [?] 80 év körüli, magányos sváb háziasszony, nem 
sokkal elhurcolása után a svábok számára kijelölt titói gyűjtőtábor-
ban, Szeghegyen meghalt. Házát kifosztották, s egy Jovićné Perso 
nevezetű szerb „harcosnőnek” osztották ki. (T: 1., 2., 16. és 26.)

 435.  Schleif István 56 éves géplakatos. 1941-ben, a bevonuláskor 
nemzetőr volt. (De Sgardelli szerk. 1941, 51., 366.) 1944 őszén, 
a fordulat után eltűnt nyomtalanul, s többé nem adott magáról 
életjelt. (T: 24. és 33.) 

 436.  Schlemender Katalin 68 éves, özvegy háziasszony, néhai 
Isakov Marko sváb származású élettársa, egy férjezett leánygyermek 
anyja. 1944 őszén Jelo Kurjački fegyveres kísérete hurcolta el és 
kínoztatta meg. Élve nyakig földbe ásták. Jelo bizonyos források 
szerint nagyobb pénzösszeggel tartozott az idős asszonynak. (T: 
2. és 42.) Neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar háziasszony. A 
razzia során névsort adott át és segített a szerbek kivégzésében és 
a táborba hurcolásában. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 28-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még: „Hazaáruló és kém. Ismeretlen helyen végezték ki.” (Forrás: 
VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. névsor)
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 437.  Schort [?] bácsi 50 év körüli árvaházi gondnok, ápoló, 1944 őszén 
szerb fegyveres partizánok a húgával (438.) együtt elhurcolták, s 
nyomtalanul eltűnt. (T: 31.)

 438.  Schort Krisztina 45 év körüli árvaházi gondozó, ápoló, 1944 
őszén fegyveres szerb partizánok a fivérével (437.) együtt elhurcol-
ták, s nyomtalanul eltűnt. (T: 31.) 

 439.  Schrőder Mátyás Jelo Kurjački pribékjei tüntették el. (T: 22. 
és 42.) Neve fölkerült az Ozna által kivégzett szenttamásiak név-
sorára. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Sreder Mátyás. Magyar 
földműves. Nemzetőr, a honvédbevonuláskor szerbeket kínozott 
és gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 29-én 
likvidálta. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar 
megszálló alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen végezték ki.” 
(Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor)

 440.  Sebők István 35 év körüli munkás, a honvédbevonuláskor nem-
zetőr, nős, egy kiskorú gyermek apja. 1944 őszén fegyveres szerb 
partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. (T: 1., 
2., 15. és 22.)

 441.  Sebők József 52 éves cipészmester, nős, egy felnőtt gyermek apja. 
„Több első világháborús kitüntetés tulajdonosa, 1927-ben a hírhedt 
választásokra megalapította Szenttamáson a Magyar Pártot. A 
legkeményebb üldöztetések és életveszélyes fenyegetések közepette 
küzdött a magyar ügyekért. Több ízben napokon keresztül üldözték 
és kegyetlenül bántalmazták a szerbek.” (Gyimesy 1942, 371.) „A 
magyar nemzetőrség alapító tagjaként a honvéd-bevonuláskor 1941-
ben nemzetőri szolgálatot teljesített.” (De Sgardelli szerk. 1941, 
52., 375.) 1944 októbere végén fi atal fegyveres szerb partizánok 
hurcolták el, s nyomtalanul eltűnt. (T: 1., 2., 15., 20. és 33.) 

 442.  Serfőző György „52 éves gazdálkodó földbirtokos, nős, egy 
felnőtt gyermek apja. A megszállás alatt minden magyar ügy lelkes 
támogatója volt, a Magyar Olvasókör és a DMKSZ rendes tagja.” 
(Gyimesy 1942, 371., 484.) 1944 októbere végén fiatal fegyveres 
szerb partizánok elfogták Szenttamáson. Rokonai házából állítólag 
Zsablyára hurcolták el (oda nősült korábban), s ott nyomtalanul 
eltűnt. (T: 24. és 25.)

 443.  Serfőző József Csorba 40 év körüli községi rendőr, neje Benkó 
Ilona. 1944 októbere derekán részese a szerb tanyákon fellelhető, 
nélkülözhető fogatos kocsik rekvirálásának, és fegyveres kísérője 
az így kialakított menekültkaravánnak, amellyel felesége is vele 
távozott Bácsalmásra. A menekülttáborokban razziázó fegyveres 
szerb partizánok, rendőr testvéröccsével (444.) együtt ott elfogták, 
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és feltehetőleg Szenttamásra hurcolták. Nyomtalanul eltűnt. (T: 
24., 25., 33., 54. és 55.) 

 444.  Serfőző Károly Csorba 35 év körüli községi rendőr, nős, 1944. 
október derekán a szerb tanyákon fellelhető, nélkülözhető fogatos 
kocsik rekvirálásában és az így kialakított menekültkaravánnak fegy-
veres kíséretében volt, s vele együtt távozott a felesége is Bácsalmásra. 
A menekülttáborokban időnként razziázó szerb partizánok, rendőr 
fi vérével (443.) együtt ott elfogták, és feltehetőleg Szenttamásra 
hurcolták. Nyomtalanul eltűnt. (T: 25., 25., 33., 54. és 55.) 

 445.  Shder Mátyás neve Sder Maćas az Ozna által Szenttamáson 
kivégzettek névsorán. (Kasaš 1996, 170.)

 446.  Siflis Imre, dr. 36 éves ügyvéd. A bevonuló honvédség katonai 
parancsnoksága rendeletének értelmében 1941. április derekától 
augusztus 16-ig az Óbecsei Járásbíróság megbízott vezetője volt. 
Megbízatása legelején tartóztatták le, ítélték halálra és végezték ki a 
bírósága területi illetékességébe tartozó Szenttamáson Dobanovački 
Pajo egykori nagybirtokost, osztrák–magyar, majd királyi jugoszláv 
katonatisztet, a nemzetőrség egyik szerb nemzetiségű megalapítóját, 
aki katonatisztként szerb alapító társaival a zárt sorokban bevonuló 
honvédekre templomtoronyból és padlásokról orvul támadó cset-
nik ellenállók élére állt. Dr. Siflist azzal vádolták, hogy hatalmával 
visszaélve „saját kezére játszotta” át a Magyar Állam által az ő bíró-
ságán elárvereztetett Dobanovački-birtokot. A fordulatkor, 1944 
szeptemberében Magyarországra szökött, de Tito titkosszolgálata 
a nyomára jutott és hazatoloncolta, előbb Szenttamásra, majd 
Óbecsére az Ozna-ra és végül Újvidékre, a súlyosabb vádakkal ter-
helt politikai foglyok közé. Itt az Ozna a maga módján ítélkezett 
felette és végeztette ki. (T: Muhi István, az egyik újvidéki cellatárs 
visszaemlékezése) 

 447.  Simon István Mengyi nőtlen földműves, „Tölgyesi Erzsébet 
1911. február 6-án született fia. 1944 szeptemberében SAS-
behívóra vonult be a honvédség Szt. László ho. gr. e.-be, s a felvi-
déki védelmi vonal karácsonynapi szovjet áttörésének másnapján 
Helembánál hadifogságba esett” (HM-HILM), de megszökött. 
Újév után hazaérkezve jelentkezett a községházán, s nyomtalanul 
eltűnt. (T: 12., 28. és 48.) 

 448.  Simonyi Rozália ismeretlen életkorú és családi állapotú napszá-
mos, magányos asszony. 1944 novemberének egyik éjjelén nyom-
talanul eltűnt. Valószínűleg nyilas volt. (T: 28. és 41.) 
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 449.  Simonyik Sándor nőtlen napszámos, „Elek Rozália 1921. január 
9-én született fia, 1944-ben bevonult a honvédség 2/II hu. o.-hoz, 
s október 24-én Kiskunfélegyházánál eltűnt hadtestéből”. (HM-
HILM) Hazaszökött, de a razziázó szerb fiatalok Szenttamáson 
elfogták. Többé nem adott életjelt magáról. (T: 18. és 33.)

 450.  Simonyik Teréz Gombos Treszka Két fiatal szerb fegyveres 
kíséretében látták utoljára a községháza felé menni. (T: 15., 28. és 
Hodoniczkyné Vörös Margit)

 451.  Sinceg Balázs 27 éves honvéd, Szenttamás védelme idején fejsé-
rülést szenvedett. Hosszú és eredménytelen mentési és adaptálási 
kísérlet után az ideiglenes szenttamási partizánkórházban 1945. 
április 2-án „agyroncsolásos sérülésbe” halt bele, a római katolikus 
magyar temetőben helyezték örök nyugalomra. (R. k. Eak. 1945)

 452.  Sinka Ferenc a VL szerint: „Magyar. Háborús bűnös.” Likvidálva. 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Ismeretlen helyen ki-
végezték.” (Forrás: VL F. 283.) [Feltehetőleg a Brazíliából fölhajtott 
nyolcak egyikének, Péternek (453.) elfeledett nevű fi vére – P. J.]

 453.  Sinka Péter középkorú, ismeretlen foglalkozású férfi, nős, öt 
gyermek apja. A Szenttamás–Kishegyes–Mohol egykori hármas ha-
tárnál levő Brazília tanyavilágában 1944 őszén razziázó szenttamási 
és mileševói szerb fegyveresek által összefogdosott magyar férfiak 
Szenttamásra hurcolt nyolcfős csoportjának egyike, csoportjával 
együtt nyomtalanul eltűnt. (T: 13., 34. és 35.) Šinke Peter néven 
az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 
170.) A VL szerint: „Magyar földműves. A magyar bevonuláskor 
nemzetőr, szerbeket gyilkolt és megerőszakolt egy 14 éves kislányt. 
Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 30-án likvidálta.” 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar megszálló 
alakulatok munkatársa. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 283.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 454.  Sinkovits András 59 éves gazdálkodó, Prisztál Anna özvegye, 
három felnőtt gyermek apja. (Ajtay szerk. 1942, 154–155.) 1944 
novemberének elején hatósági idézésre távozott el hazulról az Ozna-
ra, és onnan soha többé nem tért haza. Egyik fiát, Józsefet (458.) 
is akkor hurcolták el. (T: 15., 25. és 37.) 

 455.  Sinkovits Boldizsár 40 éves gazdálkodó, neje Lévay Erzsébet, 
öt kiskorú gyermek apja (Ajtay szerk. 1942, 214.) 1944 novembere 
elején tűnt el hazulról nyomtalanul. Családjának későbbi sorsa 
sajnos kikerült az adatközlők látóköréből. (T: 1., 25. és 37.)

 456.  Sinkovits Gyula 37 éves gazdálkodó, neje Korcsik Ilona. (Ajtay 
szerk. 1942, 215.) 1944 novemberének elején egy éjjel nyomtalanul 
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eltűnt. Családja sorsának utólagos alakulásáról sajnos nem tudnak 
az adatközlők. (T: 15., 25., 33. és 37.) 

 457.  Sinkovits István, akit Cinkovics István néven is jegyez az 
Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsora. (Kasaš 1996, 170.) 
A VL szerint: „Cinkovics/Sinkovics Stevan. Magyar földműves. 
Nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A 
DMA adatai még: „A magyar megszálló alakulatok munkatársa, 
hazaáruló, kém. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85. sz. névsor)

 458.  Sinkovits József 30 év körüli, nőtlen gazdálkodó, András és 
Prisztál Anna fia. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták 
hajlékából, s nyomtalanul eltűnt. Édesapja (454.) is a községházán 
tűnt el nem sokkal előtte. (T: 15., 25. és 37.) 

 459.  Spiesz Frigyes 53 éves géplakatos, gazdálkodó. Nős, két kiskorú 
gyermek édesapja. (Kertész – De Sgardelli 1942, 73., 97.) Falábas, 
első világháborús veterán. 1944. november elején fegyveres szerb 
fiatalok elhurcolták hajlékából, s nyomtalanul eltűnt. Házát kifosz-
tották, és telepesnek osztották ki, családját gyűjtőtáborba vitték. 
(T: 2., 4. és 33.)

 460.  Surányi András nőtlen idénymunkás, Simon és Tölgyesi Erzsébet 
1923. május 28-án született fia. 1944 novembere legelején, a fordu-
lat után nyomtalanul eltűnt. (T: 16. és 33.) 1956-ban nyilvánították 
holttá. (Mészáros 1995, 166.) A DMA adatai még : „Ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: Mészáros 1995, 166.)

 461.  Szabó András 50 éves gazdálkodó, neje Tóth Viktória, négy 
gyermek apja. Becsületes magyar emberként egész akaraterejével 
vett részt a Nagy Iván-féle mozgalomban, s emiatt a szerbek állandó 
zaklatásának és meghurcoltatásának volt kitéve. A DMKSZ alapító 
tagja volt. (Gyimesi 1942, 380.; Kertész – De Sgardelli 1942, 76.; 
a fotó ugyanitt 1. kép) 1944. november elején hatósági idézésre tá-
vozott hazulról, és soha többé nem tért vissza. (T: 2., 15. és 46.)

 462.  Szabó Ferenc középkorú napszámos, nős, három kiskorú gyer-
mek édesapja. 1944 őszén, a fordulat után bevezetett közérdekű 
kényszermunkára, út- és hídjavításra távozott el hazulról. Nyom-
talanul eltűnt. Neje a háború után alkalmi munkából tartotta el 
és nevelte három félárva gyermekét. (T: 12. és 33.) Neve az Ozna 
által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) 
A VL szerint: „Magyar. Nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidálva. 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar megszálló 
alakulatok munkatársa. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor)
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 463.  Szabó János neve fölkerült az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorára. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar napszámos. 
A honvédbevonuláskor szerbeket kínozott és gyilkolt. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 29-én likvidálta. (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Ismeretlen helyen kivégezték.” 
(Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor) 

 464.  Szabó Mihály 30 év körüli napszámos, neje Farkas Erzsébet (465.), 
egy kiskorú gyermek apja. 1944 októbere végén fiatal fegyveres 
szerb partizánok a feleségével együtt elhurcolták hajlékából, alvó 
kislánya mellől, feltehetően nyilasságért, s nyomtalanul eltűnt. (T: 
15., 25., 33. és 41.) 

 465.  Szabó Mihályné Farkas Erzsébet 28 év körüli háziasszony, 
egy kislány édesanyja. 1944. október végén férjével (464.) együtt 
fegyveres szerb partizánok hurcolták el alvó kislánya mellől, felte-
hetően nyilasságért. Nyomtalanul eltűnt, többé nem adott életjelt 
magáról. Szüleit, Farkas Mihályt és Belits Terézt, még négy testvérét 
és kettőjük élettársát is akkor hurcolták el. (T: 15., 25., 33. és 41.) 

 466.  Szakáll József Tolnai Etus jegyese (vagy első férje), 30 év körüli 
férfi. 1944 őszén, a fordulat után idézési parancsra ment a község-
házára, s nyomtalanul eltűnt, nem adott életjelt magáról. (T: 4., 
15. és 33.)

 467.  Szalai Mihály „33 éves napszámos, az Ozna vitte el”. (ÚTL, 
M:28-199-es levéltári számú iratköteg a DMKSZ-tagokról) 
Nyomtalanul eltűnt. (Mészáros 1995, 165.) A DMA adatai még: 
„Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: Mészáros 1995)

 468.  Szántay József középkorú földműves, neje [?] Etelka, több 
gyermek apja. 1944. november elején fegyveres szerb partizánok 
elhurcolták, s nem adott magáról többé életjelt. (T: 18., 29. és 41.) 
1963-ban Szántay Etelka holttá nyilváníttatta. (BI 1963)

 469.  Szécsényi Mihály Szecskó 44 éves szűcssegéd. Nős, két gyer-
mek apja. A honvédbevonuláskor nemzetőr, néhány társával és 
fegyveres honvédfedezettel aktív résztvevője volt a szerb templom 
tornyaiba és padlásárára befészkelt tucatnyi csetnik orvlövész le-
fegyverzésének és bilincsbe verésének. Az elsők között lett magyar 
községi rendőr, és a kivonulásig szolgálatban is maradt. Szervezte az 
egyik utolsó kocsikaraván összerekvirálását, és fegyveres biztonsági 
kísérőként családjával el is kísérte azt Magyarországra. Visszatérő 
információk szerint a határon még át-átruccanó partizán fejvadá-
szok razziája során utóbb mégis foglyul esett, és hazatoloncolták. 
Nyomtalanul eltűnt. (T: 25., 54. és 55.) 
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 470.  Szekrény Károly János fi a, 45 éves napszámos, neje Habenyák 
Rozália, egy 17 éves fi úgyermek apja. A honvédbevonuláskor nem-
zetőr, majd községi rendőr. 1944 novemberében fegyveres szerb 
partizánok elhurcolták. (T: 15., 17. és 41.) Az ÚTL, M:28-199-es 
levéltári számú iratkötegben: „Háborús bűnösnek nyilvánítva, az 
ítélet végrehajtva”. (Mészáros 1995, 163.) Neve az Ozna által Szent-
tamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: 
„44 éves. Magyar. A bevonuláskor nemzetőr, razzia, tömeges bűnözés. 
Háborús bűnös. A VKK Hadbírósága, S.151 /45 sz. döntésével Új-
vidéken halálra ítélte.” Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék) A belgrádi 
TFB és a DMA adatai még: „(*1901) 1945-ben ismeretlen helyen 
(?) lelőtték. (Forrás: VL F. 183.; Mészáros 1995, 163.) Valójában 
két társával Szenttamáson, a római katolikus paplakkal szemben álló 
egykori katolikus iskola falához térdeltetve, nyilvánosan lelőtték 
1945. január elején úgy, hogy a nagymiséről korábban haza nem 
induló magyarokat a fegyveresek terelték oda nézőközönségnek. 
Tetemüket egész napon át otthagyták vérbe fagyva feküdni, megfé-
lemlítő üzenetként a magyar lakosságnak. Hóhéraik este, koporsó 
nélkül, dögszállító sintérkocsira dobálva szállították el őket ismeret-
len helyre. Feleségét (471.) állítólag nyilasságért hurcolták halálba 
valamivel korábban. A nagyszülőknél nevelkedő még kiskorú fi át, aki 
nem tudott szülei elhurcolásáról, kivégzésük napjaiban mobilizálták 
Tito Petőfi  brigádjába. (T: 1., 15., 17. és 41.) 

 471.  Szekrény Károlyné Habenyák Rozália 38 éves háziasszony, 
egy 17 éves fi úgyermek anyja. 1944 novemberében fegyveres szerbek 
hurcolták el akkor, amikor szüleinél nevelkedő még kiskorú fi át a 
Petőfi  brigádba mozgósították. Rozália nyomtalanul eltűnt. Rendőr 
férjét (470.) úgyszintén halálba hurcolták. A háború végén leszerelő 
fi ú már egyik szülőjét sem találta életben. Meg is tagadott minden 
harcosi státussal járó előnyt és kedvezményt. (T: 1., 15., 17. és 41.) 
Habenyák Rozália névvel az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar háziasszony, 
István lánya. Nyilas tag, szerbek besúgása, kémkedett. Háborús bű-
nös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei VL, 
Újvidék) A DMA adatai még: „Rokonszenvezett a megszálló magyar 
alakulatokkal.” (Forrása: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. névsor.)

 472.  Szenczi Pál gazdálkodó. Pál és Pelva Rozália 1884-ben született 
fia. Első neje meghalt, a második Vörös Anna. Első házasságából 
három gyermeke született. 1944 októbere végén szerb fegyveres 
partizánok elhurcolták tanyájáról. Puskaaggyal mindkét lábán 
szétroncsolta körmeit a szerb, akitől korábban megvette tanyás bir-
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tokát. Egy idő után jó fél napra hazaengedték, de estére már ismét 
érte mentek. Kocsival vitték el, mert akkorra már képtelen volt sérült 
lábain megállni. Többé nem látta viszont a családja. Felesége későbbi 
elmondása szerint a Subićné meg a birtoka korábbi szerb tulajdonosa 
voltak kivégzésének legvehemensebb szószólói. Az előző azt állította, 
hogy a csetnik ellenállás szervezője és cinkosaként a honvédek által 
előállított férje jótállásért könyörgött Szenczinek, aki korábban ép-
pen neki korteskedett a polgármesteri választásokon, mire ő félvállról 
azt felelte: „Én téged nem ismerlek!”, s a könyörgőt kivégezték. A 
tanya korábbi szerb gazdája pedig feltehetően volt tanyája ellenérték 
nélküli visszavételében serénykedett. Abban az időben hurcolták 
el vejét (423.) is. (T: 15., 22., 33. és Hodoniczkyné Vörös Margit, 
az áldozat 2. feleségének testvérhúga) „1944 októbere végén még 
szenttamási tanyáján élt, amikor ismeretlen fegyveres személyekkel 
távozott onnan, és azóta nem adott magáról életjelt” – áll a bíróság 
1956-ban meghozott, holttá nyilvánító végzésében. (Mészáros 1995, 
166.) Szencsi Pál névvel az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170–171.) A VL szerint: „Magyar. 
Megölte a szerb Slavko Prodanovićot. Háborús bűnös. Az óbecsei 
Ozna 1944. október 28-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA 
adatai még: „Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrása: VL F. 183.; a 
VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor; Mészáros 1995, 
166.) Vagyonát az Óbecsei Járásbíróság eljárása nyomán konfi skálták. 
(Forrás: ZTL F. 505.)

 473.  Szenczi [?], a 14 éves Jani apja. Favágás közben ütött rajta Jelo 
Kurjački. Pribékjeivel leszoríttatta fejét a tuskóra, és kényszeríttette 
a családját, nézze végig, amíg ő lebaltázza azt a saját udvarában. Jani 
azóta sem tudott teljesen felgyógyulni idegösszeroppanásából. (T: 
22. és 42.)

 474.  Szenicsák Lukács magyar férfi. Seničak Luka névvel az Ozna 
által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) 
A VL szerint: „Földműves. Nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidálva. 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A megszálló magyar 
alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrása: 
VL F. 183. sz. irattömb; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldo-
zatnévsor)

 475.  Szenićak Muho bosnyák (muzulmán) férfi. Háborús bűnös. 
1944. november 15-én az óbecsei Ozna ismeretlen helyen kivégezte. 
(Forrás: VL F. 183.) 

 476.  Szkorucsák Károly magyar férfi. Neve az Ozna által Szentta-
máson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: 
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„Napszámos? Nemzetőr. Turáni vadász. Háborús bűnös. Az óbecsei 
Ozna 1944. október 25-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA 
adatai még: „ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrása: VL F. 183. és 
a VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor.)

 477.  Szlivac János „1944 őszén, a frontvonal átvonulása után tűnt el 
nyomtalanul, s többé nem adott magáról életjelt családjának” – áll 
az 1960-ban Szlivac Franciska indítványára meghozott bírósági 
holttányilvánítási végzésben. (BI 1960)

 478.  Szomora István 30 év körüli idénymunkás, Balázs Erzsébet nőt-
len fia. A háborúból hazatérve jelentkezett a községházán, azonnal 
bent tartották és vallatták előbb Szenttamáson, majd Óbecsén, az 
Ozna-n, végül Szabadkára hurcolták, s ott fivérével (479.) együtt 
nyoma veszett. (T: 49. és a szerencsésebb, szabadult cellatárs)

 479.  Szomora Mihály idénymunkás, honvéd, Balázs Erzsébet 1912. 
június 10-én született fia. 1944 kora őszén SAS-behívóra vonult be 
a honvédséghez, s a felvidéki védelmi vonal karácsonynapi szovjet 
áttörése és szétverése másnapján „Lelédnél leszakadt csapattes-
téről, a gr. e. törzs. szd.-ról, és eltűnt” (HM-HILM) Gyalogosan 
hamarosan hazatért, és jelentkezett a községházán. Azonnal bent 
fogták. Vallatták Szenttamáson, majd Óbecsén, az Ozna-n, végül 
Szabadkára hurcolták, s ott nyoma veszett. Testvéröccsével (478.) 
együtt eltűnt. (T: 49. és a szerencsésebb, szabadult cellatárs) 

 480.  Szögi János Birgés 35 év körüli gazdálkodó, nős, két kiskorú 
gyermek apja. 1944 őszén, a fordulat után nem tért haza, nyomta-
lanul eltűnt. (T: 33., 44. és 45.) 

 481.  Szögi Pál neve szlávosan az Ozna által kivégzett szenttamásiak 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Segi Pal (Szögi) 
Magyar földműves. Nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidálva. (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A megszálló magyar alakulatok 
munkatársa, ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrása: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 482.  Szőke Illés középkorú földműves, nős, gyermektelen férfi. 1944 
őszén őt is Jelo Kurjački hurcoltatta meg. Az Ozna embereitől 
kapott verés és kínzás következményeibe halt bele röviddel szaba-
dulása után. Neje (483.) tovább szenvedte a következményeket, de 
néhány hónap után ő is belehalt. (T: 1., 15., 22. és 33.) 

 483.  Szőke Illésné középkorú háziasszony, családja nem volt. 1944 
őszén őt is a Jelo Kurjački hurcoltatta meg. Az Ozna emberei ver-
ték meg, és ebbe belehalt. Csak néhány hónappal élte túl a szintén 
meghurcolt és összevert férjét (482.). (T: 1., 15., 22. és 33.) 



■ 424 ■ Szennyes diadal ■  

 484.  Szőke Mihály 40 év körüli nemzetőr, majd községi rendőr, nős, 
egy 16 év körüli fiúgyermek apja. A honvédbevonuláskor három 
nemzetőr társával és a honvédek fegyveres támogatásával részt vett 
a szerb templom tornyaiba és padlására befészkelt tucatnyi csetnik 
orvlövész kifüstölésében, lefegyverzésében. Később egyenruhás 
szolgálatot vállalt, és a magyar visszavonulásig rendőr maradt. 1944 
őszén a menekülők utolsó karavánjába a saját családját is beépítette, 
de az úton elfogták, és nyomtalanul eltűnt. Családja Magyarországra 
jutott. (T: 1., 2., 15., 25. és 54.)

 485.  Szőllősi Mihály gazdálkodó, „Illés és Szűcs Anna 1898. szep-
tember 27-én született fia. 1944 őszén nyomtalanul eltűnt” – áll 
a járásbíróság 1956-ban meghozott holttányilvánítási végzésében. 
(Mészáros 1995, 166.)

 486.  Sztankovszky István 22 év körüli fényképész, József és Laluja 
Jolán fi a, nős, felesége Robinek Ilona (487.), egy kiskorú gyermek 
édesapja. 1944 novembere elején fegyveres szerb partizánok elhurcol-
ták, s többé nem adott magáról életjelt. Elhurcolták vele még feleségét, 
édesapját (488.) és édesanyját (489.) is. (T: 2., 15., 20. és 33.)

 487.  Sztankovszky Istvánné Robinek Ilona 20 év körüli házi-
asszony, egy kiskorú gyermek anyja. 1944 novemberében fegyveres 
szerb partizánok elhurcolták, és többé nem adott magáról életjelt. 
Vele hurcolták el még férjét (486.), apósát (488.) és anyósát (489.) 
is. Kisfiát és az édesanyját utóbb elűzték hajlékából, és kitoloncolták 
az országból. (T: 2., 15., 20. és 33.) 

 488.  Sztankovszky József 45 éves fényképész, neje Laluja Jolán, egy 
felnőtt férfi  apja. A két háború közti megpróbáltatások súlyos évei-
ben kitartott magyarsága mellett, s emiatt sokat szenvedett a szerb 
hatóságoktól. A DMKSZ tagja, s minden magyar ügy lelkes támoga-
tója volt. (Gyimesy 1942, 389.; 491.) 1944 októbere végén fegyveres 
szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról. Az 
éjjel vele hurcolták még feleségét (489.) fi át (486.) és menyét (487.). 
Nászasszonyát és kis unokáját elűzték hajlékából, és kitoloncolták 
az országból. A Major-nyomda és a Kálmán-patika között álló házát 
kifosztották, majd a központi tér kiépítéséhez az egész üzleti negyed 
házsorával együtt lebontották. (T: 2., 15., 20. és 33.) 

 489.  Sztankovszky Józsefné Laluja Jolán 45 év körüli háziasz-
szony, egy felnőtt férfi édesanyja. 1944 novemberében fegyveres 
szerb partizánok elhurcolták férjével (488.), fiával (486.) és me-
nyével (487.), s többé nem adott magáról életjelt. Unokája a nász-
asszonyánál maradt, őket utólag kitoloncolták az országból. (T: 2., 
15., 20. és 33.) A VL szerint szlávosítva: „Stankovski, Jovanka, 45 
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éves magyar fényképész, az 1692 sz. névtelen feljelentés nyomán, 
fosztogatásért.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még : „(*1899) Népellenség , a kommunista hatalom ellenzéke, 
ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrása: VL F. 183.)

 490.  Szuhamel György középkorú levélkihordó (vagy községi kézbe-
sítő), nős, két leánygyermek édesapja. 1944 őszén, a fordulat után 
nyomtalanul eltűnt. (T: 18. és 33.) Neve az Ozna által Szenttamá-
son kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: 
„Magyar napszámos. Nemzetőr, nyilas, propagandát terjesztett. 
Háborús bűnös. 1944. október 29-én likvidálták. (Mezei VL, 
Újvidék) A DMA adatai még : „A megszálló magyar alakulatok 
munkatársa, ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; 
VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 491.  Takács Mátyás neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek lis-
  táján van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar napszámos. Nem-

zetőr, nyilas, propagandát terjesztett. Háborús bűnös. 1944. október 
29-én likvidálták.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A meg-
szálló magyar alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen kivégezték. 
(VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 492.  Tancsik István 31 éves földműves, nemzetőr, „András és Dolny 
Anna 1913. december 25-én született fia. 1944 őszén titokzatos 
körülmények között nyomtalanul eltűnt” – áll a bíróság 1954-ben 
meghozott holttányilvánítási végzésében. (Mészáros 1995, 163.) 
A DMA adatai még: „ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: Mé-
száros 1995, 163.)

 493.  Tarján Ferenc „Tamás fia, 1944 késő őszén nyomtalanul eltűnt” 
– áll a bíróság holttányilvánítási végzésében. (A JSZNK Hivatalos 
Lapja [Hirdetmények])

 494.  Tarján Júlia 30 éves háziasszony. „Belgrádba vitték a partizánok.” 
Az ÚTL 28-199 levéltári sz. iratkötegből idézi a kutató. (Mészá-
ros 1995, 165.) A DMA adatai még: „Magyar, ismeretlen helyen 
kivégezték.” (Forrása: Mészáros 1995, 165.)

 495.  Tarnóczky Antal [?] [neve a bírósági aktában részben elmosódott 
– P. J. meg j.] „1944 őszén tűnt el nyomtalanul”. Tarnóczky Mária 
1982-ben nyilváníttatta holttá. (BI 1982) 

 496.  Teleki Gyula 40 év körüli gazdálkodó, felesége Romoda lány, 
Romoda Sándor rendőr testvérhúga. 1944 szeptemberében bevonult, 
s a felvidéki front összeomlása után Garampáld mellett, Kicsindnél 
esett szovjet hadifogságba. Szökve 1945 elején Szabadkán lefogta az 
Ozna, s többé nem adott életjelt magáról. Utána volt még Újvidéken 
is szenttamásiakkal bezárva, de végül nyoma veszett. (T: 50. és 54.) 
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 497.  Tiszta Ferenc 35 éves ácssegéd, a Nyilaskeresztes Párt tagja, neje 
Martinák Rozália, három kiskorú fiúgyermek apja. Bácsalmáson 
heves ellenállása közben megölték a Magyarországra átruccanó és a 
menekülttáborokban razziázó fegyveres szerb partizánok. (T: 25., 
54. és 55.) „1944 őszén nyomtalanul eltűnt.” Ifjabb Tiszta Ferenc 
1963-ban nyilváníttatta holttá. (BI 1963) 

 498.  Tiszta Mátyás József és Paska Klára fia, 55 éves földműves, nem-
zetőr, neje Paratzky Erzsébet, öt gyermek apja. 1944 végén fegyveres 
szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról, 
kivégezték, amíg fia a Petőfi brigádban szolgált. (T: 28., 32 és a fia, 
Tiszta Pál) Neje 1964-ben nyilváníttatta holttá. (BI 1964) A VL 
szerint: „56 éves. Magyar napszámos. Nemzetőr. Háborús bűnös.” 
Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA szerint: „(*1888) A 
megszálló magyar alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen kivé-
gezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor)

 499.  Tiszta Mátyás a VL szerint: „40 éves. Magyar. Az 1669. sz. névtelen 
vád nyomán: bevonuláskor tömeges gonosztett szerbek fosztogatása, 
gyilkolása és nők megerőszakolása. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 
1944. október 30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA sze-
rint: „(*1904) Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)

 500.  Tiszta István Pista a VL szerint: „András és Galik Kalove (?) 
30/40 éves fia. Magyar. Községi rendőr. A 2371. sz. névtelen felje-
lentés nyomán, ARMIJA letartóztatások. Háborús bűnös.” Likvi-
dálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA szerint: „(*1904) Ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; Mészáros 1995, 163.) 

 501.  Tojzán Ferenc „43 éves földműves, Tamás és Katona Marcella 
fia. 1944 őszén ismeretlen fegyveresek kíséretében távozott el ha-
zulról ismeretlen irányba, s többé nem adott magáról életjelt” – áll 
a bíróság holttányilvánítási végzésében. A bácsfeketehegyi Tojzán 
István 1966-ban nyilváníttatta holttá. (BI 1966)

 502.  Tojzán Ferenc a VL szerint: „György és Puskás Teréz 43 éves 
földműves fia. Nemzetőr, a honvédbevonuláskor szerbeket fosztoga-
tott, gyilkolt, és nőket erőszakolt meg. Háborús bűnös. Az óbecsei 
Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA 
szerint: „(*1901) A megszálló magyar alakulatok munkatársa. Is-
meretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) 

 503.  Tojzán Ferenc Csonka 36 év körüli községi rendőr. 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékából, s többé nem 
adott életjelt magáról. Számos testvére közül akkor még öt esett 
áldozatul. (T: 33., 36. és a testvérhúga, Etelka) Neve az Ozna által 
Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.)
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 504.  Tojzán György Csonka 30 év körüli napszámos, nős. 1944 
őszén fegyveres szerbek elhurcolták, feltehetően nyilasságért. Többé 
nem adott magáról életjelt. Számos testvére közül akkor még öt 
esett áldozatul. (T: 33., 36. és testvérhúga, Etelka) 

 505. Tojzán János Csonka 32 éves községi rendőr, nős, felesége 
kishegyesi asszony, egy kiskorú fi úgyermek édesapja. 1944. október 
derekán, közvetlenül a fordulat előtt rendes körútján orgyilkos 
partizángolyó oltotta ki életét a falu Verbász felé eső végén. Számos 
testvére közül akkor még öt esett áldozatul. (T: 33., 36. és lánytest-
vére, Etelka) 

 506.  Tojzán József Csonka 40 éves nemzetőr, neje [?] Borbála, egy 
15 év körüli leánygyermek apja. Sok-sok szerb tanyás gazda gyű-
lölt vadőre, mert két társával, Alács Istvánnal és Nesebik Istvánnal 
lelövöldözték a kolonc nélkül szabadjára engedett tanyavigyázó 
ebeket, amelyek a birtok mellett éberen őrizték még a később par-
tizánbázisokká előléptetett lógósmenhelyeket, a honvédbehívók 
vagy egyéb körözőlevelek elől ott bujkáló fiatal szerb „ellenállók” 
rejtekét. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s töb-
bé nem adott magáról életjelt. Nejét és kislányát zaklatásokkal és 
fenyegetésekkel menekülésre kényszerítették, házát kifosztották, s 
utána szerb telepes családnak osztották ki. Népes családjából akkor 
öt testvére esett áldozatul. (T: 33., 36. és testvérhúga, Etelka) 

 507.  Tojzán Julianna 30 év körüli háziasszony, akit szomszédolás 
közben leptek meg és hurcoltak el fiatal szerb fegyveresek. Talán 
ártatlanságában bízva, nagy nyugalommal, fonalas karkosarával a 
karján még fegyveres kísérői előtt haladva is folyamatosan kötötte 
télre a meleg gyapjúsálat. Akkor látták utoljára, többé nem adott 
magáról életjelt. (T: 15., 18. és 36.)

 508.  Tojzán Mihály Csonka 26 éves, nőtlen napszámos. 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok elhurcolták, feltehetőleg nyilasságért. 
Többé nem adott életjelt magáról. Számos testvére közül akkor 
még öten estek áldozatul. (T: 33., 36. és nővére, Etelka) 

 509.  Tojzán Verona Csonka 42 éves háziasszony. 1944 őszén fegy-
veres szerb partizánok elhurcolták gyermekei mellől, feltehetően 
nyilasságért, s többé nem adott magáról életjelt. Öt testvére esett 
még akkor áldozatul. (T: 33., 36. és nővére, Etelka)

 510.  Toldi Ferenc nőtlen földműves, Kálmán első nejétől született fia. 
1944. november elején eltűnt. Családja síremlékén a feltüntetett 
neve és fényképe is tanúsítja, ismeretlen helyen, tömegsírban van 
örök nyugvóhelye. (T: 18., 28. és 33.) 
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 511.  Toldi József középkorú gazdálkodó, nős, négy kiskorú gyermek 
édesapja. 1944 novemberében fiatal szerb fegyveres partizánok 
elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról. (T: 33.; Mészáros 
1995, 164.)

 512.  Tolnay András, id. András és Kovács Zsuzsanna fia. 50 év körüli 
kovács, első világháborús veterán, két ezüst, egy bronz vitézségi érem 
és még több kitüntetés tulajdonosa. Neje Gombos Zsuzsanna, két 
felnőtt gyermek édesapja. A honvédbevonulás előtt alakult nem-
zetőrség alapító tagja, s mint ilyen a szenttamási hidak megmentője 
úgy, hogy a két aláaknázott főúti hidat őrző szerb katonától egy-egy 
öltöny civil ruháért megvásárolta az aknák gyújtószerkezetének 
hatástalanítását. 1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták 
súlyosan rokkant felesége mellől, s többé nem adott magáról élet-
jelt. Fia a háborúban maradt, leánya meg egész fiatalon anyjához 
hasonló módon özvegy lett. Minden ingó és ingatlan vagyonát, a 
vasalásra váró kocsikerekektől, kerékagyaktól, ásó, kapa és gereb-
lyenyeleken, deszka- és pántvasanyagon át a konyhaedényekig és a 
patkányfogókig bíróságilag lefoglalták, mindent jegyzőkönyveztek 
konfiskálásra. Az így kisemmizett, rokkant feleség nemsokára bele 
is halt sorscsapásaiba. (T: 15., 24., 25., 47. és 54. és a kötet végén 
csatolt dokumentáció) Neve az Ozna által kivégzett szenttamásiak 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „András és Kovács 
Szuzana 51 éves fia. Magyar kovács. A honvédbevonuláskor szer-
beket kínozott és gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 28-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA szerint: 
„(*1893) Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-
K.3034/85. sz. áldozatnévsor) Vagyonát az Óbecsei Járásbíróság 
eljárása nyomán konfiskálták. (ZTL F. 505.)

 513.  Tormási Ferenc 26 éves, nőtlen napszámos, Bálint és Amália 
1918. október 23-án született fia. 1944 őszén nyomtalanul eltűnt. 
1970-ben testvérhúga, Alagyiné Tormási Julianna nyilváníttatta 
holttá. (BI 1970) 

 514.  Tóth György középkorú szobafestő, 1944 októbere végén nyom-
talanul eltűnt. (T: 15., 28. és 33.)

 515.  Tóth István a VL szerint: „Magyar. Megölt négy szerbet. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 28-án likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék)

 516.  Tóth István Stefán szlávosított Tot Stefan névvel az Ozna által 
kivégzett szenttamásiak névsorán van. (Kasaš 1996, 170.)

 517.  Tóth István a VL szerint: „István 53 éves fia. Magyar favágó. 
Nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék)
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 518.  Tóth István neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névso-
rán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „53 éves. Magyar föld-
műves, István és Tumbász Éva fia. Az 1705. sz. névtelen feljelentés 
nyomán: tömeggyilkosság. Háborús bűnös.” Likvidálva. (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „(*1891) A magyar megszálló 
alakulatok munkatársa. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85. sz. névsor) 

 519.  Tóth István 29 éves, nőtlen munkás, Rajda Franciska 1915. de-
cember 18-án született fi a. 1944 szeptemberében vonult be a hon-
védség gpe. e. törzsszd.-hoz A felvidéki védelmi vonal szovjetek általi 
karácsonynapi áttörése és felszámolása után, „1944. december 27-én 
Bajtánál leszakadt csapattestéről, és eltűnt.” (HM-HILM) Szökve, 
hazaérkezett, elfogták, majd az Ozna Óbecsére és végül Szabadkára 
vitte. Később szabadult szenttamási fogolytársa ott látta utoljára. 
Többé nem adott magáról életjelt. (T: 15., 25., 34. és 50.) 

 520.  Tóth István Csütörtök 45 év körüli gazdálkodó. 1944. no-
vember elején tűnt el nyomtalanul. Fivérét (522.) is elhurcolták 
akkor. (T: 33.; Mészáros 1995, 164.)

 521.  Tóth János neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névso-
rán van. (Kasaš 1996, 170.; Mészáros 1995, 164.) A VL szerint: 
„Magyar földműves. Nemzetőr, a bevonuláskor szerbeket gyilkolt. 
Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 28-án likvidálta.” 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar megszálló 
alakulatok munkatársa. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

 522.  Tóth János Csütörtök 50 éves gazdálkodó, első világháborús 
veterán, a vitézségi érem mindhárom fokozatának és még számos 
kitüntetésnek a tulajdonosa. (Kertész – De Sgardelli 1942, 83., 
110.) Nős, négy felnőtt gyermek édesapja. 1944 őszén fegyveres 
szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. 
Fivérét (520.) is elhurcolták akkor. (T: 4., 15., 25. és 33.)

 523.  Tóth János Csosza 25 év körüli, nőtlen földműves, Pál fivére. 
1944 őszén fegyveres szerb fiatalok elhurcolták, s többé nem adott 
életjelt magáról. (T: 32. és 39.) 

 524.  Tóth Lajos 64 éves gazdálkodó, első világháborús veterán, több 
kitüntetés tulajdonosa. (Ajtay szerk. 1942, 177.) 1944 késő őszén 
eltűnt hajlékából. (T: 15., 33. és 41.)

 525.  Tóth Lajos Likár 62 éves földműves, első világháborús veterán, 
több kitüntetés tulajdonosa. (Kertész – De Sgardelli 1942, 83., 
110.) 1944 őszén hatósági idézésre távozott el hajlékából, s többé 
nem tért haza, és életjelt sem adott magáról. (T: 15., 24. és 25.)
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 526.  Tóth Mihály, János fia, 63 éves gazdálkodó, neje Molnár Teréz, hét 
felnőtt gyermek apja. 1944 novemberében szerb hatósági idézésre 
távozott el hazulról a községházára, soha többé nem tért haza. (T: 
16. és 36.) Neje 1960-ban nyilváníttatta holttá. (BI 1960)

 527.  Tóth Mihály neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „43 éves. Magyar 
földműves, György fia. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 28-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) 

  528.  Tóth Mihály a VL szerint: „43 éves. Magyar földműves. György 
és Tóth-Kenderesi Róza fia. Nemzetőr volt, 1941-ben, szerbeket 
kínozott és gyilkolt. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. ok-
tóber 31-én likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: 
„A magyar megszálló alakulatok munkatársa. Ismeretlen helyen 
kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. sz. Újvidék kör-
zeti áldozatnévsor) 

 529.  Tóth Mihály 61 éves gazdálkodó, Ignác 1883. szeptember 7-én 
született fia, nős, 1944 novembere elején tűnt el nyomtalanul. A 
JSZNK Hivatalos Lapjának Hirdető rovata közölte holttá nyilvá-
nítását. (Mészáros 1995, 164.)

 530.  Tóth Sándor 55 éves bérgazdálkodó, nős, négy felnőtt gyermek 
apja. 1944. október végén a hírhedt szerb szomszédasszonya, Jelo 
Kurjački hurcoltatta el a fiával (531.) együtt, akinek egyébként 
magányos özvegysége idején, a magyar időkben mindketten ren-
geteget segítettek a mezőgazdasági munkában. Elhurcolása után 
többé nem adott életjelt magáról. (T: 15., 16., 22. és 33.) 

 531.  Tóth Sándor, ifj. 30 év körüli földműves, id. Sándor fia. Édes-
apjával (530.), együtt a Jelo Kurjački hurcoltatta el, s többé nem 
adott életjelt magáról. (T: 16., 22. és 33.) 

 532.  Tóth Sándor Ugyonka középkorú napszámos, nős, a vak ha-
rangozó édesapja. 1944 novemberében szerb hatósági idézésre távo-
zott hazulról, és többé nem adott magáról életjelt. (T: 15., 28. és 32.) 

 533.  Tóth [?] bácsit nejével (534.) együtt valószínűleg nyilasságért hur-
colták el a szerb fegyveresek, s többé nem adott életjelt magáról. 
(Mészáros 1995, 164.)

 534.  Tóthné [?] nénit valószínűleg nyilasságért hurcolták el férjével 
(533) együtt a szerb fegyveresek, s többé nem adott életjelt magáról. 
(Mészáros 1995, 164.)

 535.  Tölgyesi István Mengyi 25 év körüli, nős, gyermektelen föld-
műves, Etel fia. Honvédszökevényként jött haza karácsony táján, 
de Szenttamáson fiatal szerb fegyveresek elfogták, és nyomtalanul 
eltűnt. (T: 28. és 32.) 
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 536.  Török (vagy Terék) Julianna neve Terek Juliš az Ozna által 
kivégzett szenttamásiak névsorán. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: 
„Terek (Török vagy Terék) Julis. Magyar háziasszony. Háborús 
bűnös.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Is-
meretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) 

 537.  Trenka-Tavaszi István Glavics 30 év körüli napszámos,  Tren ka 
Mihály és Glavics Teréz nőtlen fi a. 1944. október végén fegyveres 
szerbek feltehetőleg nyilas párttagsága miatt elhurcolták, s többé 
nem adott életjelt magáról. Ugyanakkor még három testvérét (538., 
540., 541.) és ángyát (539.) is elhurcolták. (T: 6., 12., 28. és 32.) 

 538.  Trenka-Tavaszi József Glavics 38 éves napszámos, neje 
Simonyik Teréz, egy kiskorú leánygyermek édesapja. Trenka Mihály 
és „Glavics Teréz 1906. február 4-én született fia. 1944 szeptembe-
rében SAS-behívóra bevonult a honvédséghez. A felvidéki védelmi 
vonal karácsonynapi szovjet áttörése és szétverése során bal combján 
megsebesült, s karácsony másnapján így leszakadt csapattestétől, 
a Szt. László ho.gr.e.ről” (HM-HILM). Sebesülten hazaszökött. 
Itthon szerb fegyveres partizánok elhurcolták, és többé nem adott 
életjelt magáról. Októberben elhurcolt feleségének (539.) és három 
testvérének (537., 540., 541.) tragikus sorsára jutott. (T: 6., 12., 
28. és 32.) „39 éves, elvitték a partizánok, likvidálva” – olvasható a 
levéltári névsoron a neve melletti széljegyzetről. (Mészáros 1995, 
165.) A DMA szerint: „Glavics József (*1905), ismeretlen helyen 
kivégezték.” (Forrás: Mészáros 1995, 165.) 

 539.  Trenka-Tavaszi Józsefné Simonyik Teréz Gombos 35 éves 
háziasszony, egy kislányka édesanyja, Gombos Julcsa lánya. 1944. 
november elején, férje háborús távolléte idején két fiatal szerb par-
tizán kísérte el hajlékából rászegezett puskákkal, feltehetőleg nyi las-
sága miatt. Soha többé nem tért vissza gyepsori házukban sírdogáló 
kislányához, nyomtalanul eltűnt. Azokban a napokban elhurcolták 
még férjének három testvérét is, férjét meg újév körül, hazaszökése 
után fogták el, és hurcolták el sebesülten. Árván maradt kislányukat 
nagyanyja, Julcsa néni nevelte fel. (T: 6., 12., 28. és 32.) 

 540.  Trenka-Tavaszi Mihály Glavics 36 éves napszámos, Trenka 
Mihály és Glavics Teréz 1906-ban született nőtlen fia, 1944 novem-
berében fegyveres szerbek hurcolták el otthonából, és nyomtalanul 
eltűnt. Többé nem adott magáról életjelt. Abban az időben hur-
colták el még három testvérét (537., 538., 541.) és ángyát (539.) 
is. (T: 6., 12., 28. és 32.) Az ÚTL névsor szerint: „Glavics Tompa 
Mihály 38 éves napszámos, elvitték a partizánok.” (Mészáros 1995, 
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165.) A VL szerint: „Glavics Tompa Mihály, (*1906), ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: Mészáros 1995, 165.) 

 541.  Trenka Tavaszi Teréz Glavics Trenka Mihály és Glavics Teréz 
30 év körüli hajadon leánya, a három Glavics fivér (537., 538., 540.) 
testvérhúga. 1944 novemberében fegyveres fiatal szerb partizánok 
hurcolták el őt is hajlékából. Eltűnt nyomtalanul, életjelt sem adott 
magáról. Abban az időben hurcolták még el egyik fivére feleségét 
(539.) is. (T: 6., 12., 28. és 32.) Trenka Teréz névvel az Ozna által 
Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL 
szerint: „Magyar háziasszony. Nyilas tag, propagandát folytatott 
és adományokat gyűjtött. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. 
október 30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: 
„Trenka Teréz, rokonszenvezett a magyar megszálló alakulatokkal. 
Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) 

 542.  Uglik József 30 éves földműves, id. József és Vörös Anna 1914-ben 
született fia, neje a csúrogi Bakos Mária, gyermekük nem volt. 1944 
őszén, közvetlenül a fordulatot megelőzően a szüleinél, mostoha-
apja (472.) szenttamási tanyáján húzódott meg feleségével (543.), 
amíg a front elvonul, és lenyugszanak a kedélyek. Novemberben, 
amikor a mostohaapja elhurcolására érkezett szerb fegyveresek őket 
is a tanyán érték, nemcsak a mostohát és annak szintén a tanyán 
meghúzódó vejét, hanem őt és feleségét is bevitték a szenttamási 
községházára. Kínvallatása során, amikor a szenttamási verőlegé-
nyek megtudták, hogy Csúrogon községi kocsisként dolgozott, 
nyomban odaszállították őket. További kínzás után végignézették 
vele saját udvarában feleségének fejszével történő lefejezését, majd 
Újvidékre szállították az Ozna-ra. Ott tovább kínvallatták, majd 
rövid úton halálra ítélték, és Csúrogon nyilvánosan kivégezték. A 
kivégzés végignézésére 1945 elején anyját is odahurcolták Szent-
tamásról. (T: az áldozat anyai nagynénje, Hodoniczkyné Vörös 
Margit nővére elmondása nyomán) 

 543.  Uglik Józsefné Bakos Mária 25 éves háziasszony, közvetlenül 
a fordulat előtt férjével (542.) annak szenttamási mostohaapja ta-
nyáján húzódtak meg a frontvonal vészfellegének átvonulási idejére, 
a szenttamási szerb fejvadászok azonban a mostoha tanyáját is sorba 
vették razziáikkal, és az idős tanyás gazdán kívül elhurcolták még 
annak szintén nála meghúzódó vejét, továbbá őket is a szenttamási 
községházára. Kínvallatásuk során a verőlegények megtudták, hogy 
csúrogiak, s hogy a háború alatt ott éltek. Odaszállították őket, s 
további kínvallatás után őt és férjét is saját házuk udvarára hurcol-
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ták. Férje meg néhány odaterelt szomszéd szeme láttára a hajánál 
fogva tuskóra feszítették a nyakát, arccal fölfelé, hogy lássa, hogyan 
sújt le nyakára a kivégző fejsze. Anyósának később a haláltábort 
megjárt csúrogi ismerősei mondták el a szadista kegyetlenséggel 
végrehajtott gyilkosságot. (T: az anyós testvérhúga, Hodoniczkyné 
Vörös Margit nővérének utólagos elbeszélése nyomán)

 544.  Újvári Mihály 38 éves, 1906-ban született Bácsföldváron. Keres-
kedő és mozitulajdonos Szenttamáson. Hat elemit és két polgárit 
végzett, azután a kereskedelmi pályára ment. Évekig segédként 
praktizált, majd 1931-ben önálló kereskedő lett. 1940 óta mozija 
is volt, neje Tüski Ilona (545.), a DMKSZ tagja. (Csuka szerk. 
1941, 115.) A tekintélyes és jómódú kereskedő mindig tevékenyen 
síkraszállt a magyarság érdekeiért, s támogatott minden magyar 
kezdeményezést. 1944 októbere végén szerb fegyveresek elhurcolták 
nejével együtt, s rettenetesen összeverve, letépett vagy szétroncsolt 
körmökkel engedték őket haza azzal, hogy nyomban tűnjenek 
el, mert ha még egyszer előállítják őket, halál vár rájuk. Súlyos 
sérüléseik és sebeik ellenére még azon az éjjelen el is menekültek, 
minden vagyonukat hátrahagyva a könnyű prédára leső csőcselék-
nek, amely aztán szét is lopta mindenüket. Bácsalmáson azonban 
a menekülttáborokban razziázó fegyveres szerb partizánok egyik 
csoportja rájuk akadt, őt is, nejét is teherautóba rakva elhurcolták, 
s többé nem adtak életjelt magukról. (T: 25., 54. és 55.)

 545.  Újvári Mihályné Tüski Ilona 35 év körüli háziasszony. El-
lentmondó vallomások szerint gyermektelen, illetve egy fiúgyermek 
édesanyja. Mindenben osztozott férje (544.) fentebb leírt sorsában. 
(T: 25., 54. és 55.) 

 546.  Varga Ferenc 41 éves gazdálkodó, neje Szögi (Lázi) Amál, két 
tizenéves kiskorú gyermek édesapja, a község tekintélyes polgára, 
a Magyar Olvasókör tagja. (Csuka szerk. 1941, 116.) 1944 őszén 
hazaszökött a honvédségtől, de nemsokára helybeli fiatal szerb 
fegyveresek elhurcolták, és nyomtalanul eltűnt. Feleségét és két 
gyermekét elűzték otthonából, és átdobták Magyarországra, házát 
kifosztották, s telepeseknek adták. (T: 25., 28., 32. és 46.) 

 547.  Varga István „József és Zsemle Teréz 35 éves fia. Magyar munkás. 
Nemzetőr, bántalmazás, gyilkosság. Háborús bűnös. Újvidéken 
a Vajdasági Katonai Körzet Hadbírósága, 331/45 sz. döntésével 
halálra ítélte.” (Mezei VL, Újvidék) A belgrádi TFB és a DMA 
adatai még: „(*1909, Mészáros szerint 1912) Munkás, borbély. A 
magyar megszálló alakulatok munkatársa, 1945-ben ismeretlen 
helyen lelőtték.” (Forrás: VL F. 183.)
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 548.  Varga István neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek név-
során van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „János fia. Magyar 
napszámos. Az 1620. sz. névtelen feljelentés szerint nemzetőr. 
Háborús bűnös. Újvidéken a Vajdasági Katonai Körzet Hadbí-
rósága, 146/45 sz. döntésével halálra ítélte.” Likvidálva. (Mezei 
VL, Újvidék) A TFB és a VL szerint: „Szenttamási nemzetőr. A 
kommunista hatalom ellenzője, népellenség, s 1945-ben ismeretlen 
helyen lelőtték.” (Forrás: VL F. 183.)

 549.  Varga István Nős, gyermektelen, nemzetőr, majd községi rendőr. 
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták begluki (ma 
Branko Radičević utca) házából. (T: 12., 28., 32. és 41.) „32 éves 
borbély, kivégezve” – idézi a nemzetőrökről és egyéb fegyveresekről 
szóló, ÚTL-M:28-199-es levéltári névsor. (Mészáros 1995, 165.) 
A VL névsora szerint: „32 éves. Magyar. József fia, nemzetőr, há-
borús bűnös, a hadbíróság ítélete alapján likvidálva.” (Mezei VL, 
Újvidék) Két társával a korábbi római katolikus plébániaépülettel 
átellenben levő egykori katolikus iskola kerítésfalához térdre állítva, 
nyilvánosan, golyó által végezték ki Szenttamáson. Fegyveres szerb 
partizánok a vasárnapi nagymiséről hazainduló híveket terelték oda 
nézőnek. Tetemüket egész nap ott hagyták vérbe fagyva feküdni 
megfélemlítő üzenetként a magyaroknak. Este, sötétedés előtt, 
koporsók nélkül, dögszállító sintérkocsira dobálva szállították el 
őket ismeretlen helyre. Fiatal feleségét elűzték hajlékából, házukat 
telepes partizánoknak osztották ki. (T: 1., 15., 33. és 41.)

 550.  Varga István Húsos 53 éves gazdálkodó, első világháborús 
veterán, három vitézségi érem és több kitüntetés tulajdonosa. (Ker-
tész – De Sgardelli 1942, 86., 115.) Neje [?] Erzsébet, két felnőtt 
gyermek édesapja. 1944 őszén, októbere végén elhurcolták, s többé 
nem adott magáról életjelt. (T: 28., 32., 50. és 54.) „1945 elején 
a Húsos Pista cellatársam volt Újvidéken, az Ozna tömlöcében. A 
szokásos mindennapos megveretésünk és vallatásunk során egyik 
alkalommal nem tért vissza közénk. Jóleső irigységgel arra gondol-
tunk, hazaengedték. Jó egy héttel később három társunkat: Pozder 
Jánost, Szögi Kálmánt és a péterrévei Árpás Imrét tűzifavágásra 
vitték le a pincébe, őreink szobáinak a fűtéséhez. Egyikük a Húsos 
kalapját, másik a papucsát, harmadik meg a vérével csomóba száradt 
ingét csempészte fel hozzánk bizonyságul, hogy a szó legszorosabb 
értelmében agyonverték Húsost ott lenn, a tömlöc pincéjében” 
– emlékezett vissza fél évszázaddal később a rabtárs. (T: Muhi 
István, az egykori szenttamási cellatárs) „Varga István Húsos, 53 
éves napszámos, elvitték a partizánok, Óbecsén van az Ozna-n.” 
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(Mészáros 1995, 165.) A VL szerint: „Húsos, (*1894). Magyar 
napszámos. Az 1730. sz. névtelen följelentés szerint bántalmazás.” 
Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még : „Húsos. 
Népellenség. A kommunista hatalom ellenzéke. Nemzetőr. A 
VKK Hadbírósága, Sud 146/45. sz. 1945. április 16-án Újvidéken 
halálra ítélte, s ismeretlen helyen lelőve kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85. sz. áldozatnévsor) Vagyonát az Óbecsei 
Járásbíróság eljárása nyomán konfiskálták. (Forrás: ZTL F. 505.)

 551.  Varga István Haluska Középkorú földműves, 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról 
életjelt. Az Ozna óbecsei, majd szabadkai tömlöcében vele együtt 
sínylődő, később kiszabadult szenttamási cellatársa látta utoljára, 
mielőtt végleg nyoma veszett. (T: 28., 32. és 50.) 

 552.  Varga István Martinec 45 év körüli földműves, 1944 októbere 
végén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott 
magáról életjelt. (T: 28., 32. és 50.) 

 553.  Varga István Slehonya 40 év körüli földműves, György és 
Schleder Mária fia, nős, egy kiskorú leánygyermek apja. 1941-ben 
nemzetőr, 1944 októberében fegyveres szerb partizánok elhurcol-
ták, s többé nem adott magáról életjelt. (T: 14., 41. és 50.)

 554.  Varga József Slehonya 26 év körüli földműves. 1945 elején ha-
difogságból hazatérőben az Ozna emberei letartóztatták, szabadkai 
tömlöcükben látták utoljára szenttamási cellatársai. Nyomtalanul 
eltűnt. (T: 14., 41. és 50.). 

 555.  Varga Mihály 29 éves földműves, nemzetőr, majd községi rendőr. 
1944 novembere elején fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s 
többé nem adott magáról életjelt. (T: 15. és 33.) „29 éves községi 
rendőr, elítélve,” – áll az ÚTL-M:28-199-es levéltári névsortöre-
déken. (Mészáros 1995, 165.)

 556.  Varnja Miša Mihalj „Mihalj (*1916) fia. Szerb. Háborús bűnös. 
Halálra ítélve s 1945. április 5-én ismeretlen helyen kivégezve.” 
(Forrás: VM-VKK-újvidéki hadbírósági nyilvántartások 129. sor-
szám)

 557.  Varnyú István 28 éves földműves, neje Gyurák Julianna, egy 
kisfiú édesapja. 1941-ben nemzetőr, majd polgárőr, a határfelügyelő 
hármas, rendőr-polgárőr-levente összeállítású járőrcsapat rendes 
tagja. 1944 szeptemberében dobszóra bevonult a honvédséghez, 
de novemberben már megszökött. Szabadkáig jutott, amikor el-
fogták a partizánok, s azóta nem adott életjelt magáról. Időközben 
Szenttamáson is halálra keresték, s eközben kocsiját, lovát elvitték 
feleségétől, akit állandóan zaklattak férje holléte miatt, s aki, hogy 
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meneküljön a zaklatások elől, férjhez ment valahova vidékre, és 
kikerült fiával a vallomástevők látóköréből. Fivérét (558.) is elhur-
colták. (T: 25., 26., 54.; Mészáros 1995, 164.)

 558.  Varnyú Mihály 30 év körüli napszámos. 1941-től nemzetőr, 
neje Flóris Vica, három kicsiny gyermek édesapja. Nemzetőr volt 
fivérével (557.). 1944 októberében az elsők között hurcolták el 
fegyveres szerb partizánok, s többé nem adott magáról életjelt. 
(T: 26., 33. és 54.) A VL szerint: „Mihály 30 éves fia. Magyar. Be-
vonulás. Háborús bűnös. A VKK Hadbírósága Újvidéken 150/45 
sz. döntésével halálra ítélte.” Likvidálva (Mezei VL, Újvidék) „A 
belgrádi TFB és a DMA adatai még: „(*1914). Magyar. Községi 
rendőr. 1945-ben ismeretlen helyen lelőve kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.; Mészáros 1995, 165.)

 559.  Vasas Mária 1944. november elején tűnt el nyomtalanul hajlé-
kából. 1975-ben rokoni kapcsolatokból vagy jogi érdekeltségből 
eredően Greguss Erzsébet nyilváníttatta holttá. (BI 1975) 

 560.  Vitsek Ferenc 25 éves, nőtlen gazdálkodó, Urbán és Varga Julianna 
1919. augusztus 23-án született fi a. 1944 augusztusában vonult be a 
honvédséghez Topolyára, a huszárokhoz. Szeptemberben és október-
ben még jelentkezett egy-egy tábori lapon családjának, novemberben 
viszont már Szabadkán látták a partizánok és az Ozna fogságában, 
majd nyomtalanul eltűnt. (T: 13., 41., 49. és testvérhúga, Mária; a 
fotó a szerző gyűjteményéből való) Édesanyja, Vitsek Urbánné özv. 
Varga Julianna 1964-ben nyilváníttatta holttá. (BI 1964)

 561.  Vituska Antal ismeretlen életkorú és foglalkozású nős fér-
fi, két kiskorú g yermek édesapja. 1944 őszén az akkor még 
Mohol–Kishegyes–Szenttamás hármas határnál elterülő brazí-
liai, kutaspusztai (Drea) tanyavilágban garázdálkodó mileševó–
szenttamási szerb fegyveres „partizánok” által összefogdosott és 
gyalog Szenttamásra hajtott békés tanyasi magyar férfiak nyolctagú 
csoportjához tartozott, amelynek Szenttamáson örökre nyoma 
veszett. Egy sem tért vissza többé családjához, s életjelt sem adott 
többé magáról. (T: 6., 41. és 42.) Neve az Ozna által Szenttamá-
son kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: 
„Vituskó Antal. Magyar. Nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidálva. 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „(*1904) dreai magyar 
férfi, földműves. Népellenség, a kommunista hatalom ellenzője. 
1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” (Mezei VL F. 83.) Kétség-
telen, hogy az óbecsei áldozatok névsorán is nyilvántartották. Nem 
valószínű, de nem is kizárt, hogy két azonos nevű, de különböző 
lakhelyű személyről van szó.
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 562.  Vörös id. Istvánné Fero Piroska 38 év körüli háziasszony, 
három kiskorú gyermek édesanyja. 1944. december elején az elké-
sett őszi terménybetakarításra erőszakkal mozgósított magyarok 
egyik kényszermunkabrigádjából, kinn a határban, kukoricatörők 
közül, az egész brigád szeme láttára parancsolta fel két kiskorú 
gyermekével együtt a kocsiderékba, és bilincselte egymáshoz Ozren 
Debeljački, a pékből lett fegyveres, rendőr, s hurcolta el őket a köz-
ségi kocsival Szenttamásra, feltehetőleg nyilasságért. Nyomtalanul 
eltűnt kiskorú fiával (563.) és leányával (565.) együtt, s nem adott 
magáról többé életjelt egyedül otthon maradt 10 év körüli kislá-
nyának. Férje ugyanis honvédként oda volt a háborúban. (T: 22., 
28. és 32.) „Elvitték a partizánok” –  áll az ÚTL-M: 28-199-es sz. 
levéltári irattömb névsorán. (Mészáros 1995, 165.) A VL szerint: 
„43/32 éves (?) magyar háziasszony. Nyilas, szerbeket jelentett föl. 
Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” 
(Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még : „(*1912, Mészáros 
szerint 1904) A magyar megszálló alakulatokkal rokonszevezett, 
ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. áldozatnévsor; Mészáros 1995, 165.) Az Óbecsei Járásbíróság 
holttá nyilvánította. (ZTL F. 505.)

 563.  Vörös István, ifj. 18. évében járó napszámos, id. István és Feró 
Piroska még kiskorú gyermeke. 1944. december elején édesanyjával 
(562.) és húgával (565.) a fentebb leírt módon elhurcolták. Azóta 
nem látta senki, és életjelt sem adott magáról. (T: 22., 28. és 32.) 
Neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 
1996, 170.) A VL szerint: „19 éves. Magyar. A nyilasok elnöke, 
szerbeket súgott be. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. ok-
tóber 30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: 
„(*1925). Rokonszenvezett a magyar megszálló alakulatokkal, is-
meretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K.3034/85. 
sz. névsor)

 564.  Vörös József 43 éves gazdálkodó. A királyi Jugoszlávia idején 
magyar hazafias magatartást tanúsított, minden magyar kulturális 
megmozdulás lelkes támogatója. (Kertész – De Sgardelli 1942, 89., 
118.) Nős, két felnőtt leány apja első nejétől, néhai Kovács Ilonától 
és egynek a másodiktól, Halla Rozáliától, egy fiúnak meg nevelőap-
ja. 1941 áprilisától nemzetőr, majd községi rendőr. 1944. október 
közepén szervezte a magyar állami alkalmazottak menekítésére 
az egyik utolsó kocsikaravánt, s annak egyik fegyveres kísérője és 
védelmezőjeként családját is átmenekítette. Mostohafia később 
ment utánuk. Lányai utóbb visszaszöktek, mert odaát nem találták 
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meg honvéd jegyeseiket. Egyik leánya és mások elmondása szerint 
is a szorosan még le nem zárt határon időnként át-átruccanó, s a 
menekülttáborokban Magyarországon is razziázó fegyveres szerb 
partizánok felkutatták, elfogták, és újév táján hazatoloncolták. Az-
óta nyomtalanul eltűnt. (T: 25., 54., 55. és a leánya a szerzőnek)

 565.  Vörös Mária, id. István és Fero Piroska 16. évében járó kiskorú leá-
nya. 1944. december elején az édesanyjával (562.) és kiskorú fi vérével 
(563.) együtt hurcolták el a kényszermunkás kukoricatörők közül. 
Azóta nem látta senki, s életjelt sem adott magáról. (T: 22., 28. és 32.) 
„16 éves napszámos, elvitték a partizánok…” – olvasható az ÚTL-
M:28-199-es sz. levéltári névsoron. (Mészáros 1995, 165.) Neve az 
Ozna által Szenttamáson kivégzett háborús bűnösök névsorán van. 
(Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „16 éves. Magyar háziasszony. Kém, 
nyilas tag, propagandát folytatott, adományt gyűjtött. Háborús bű-
nös. Az óbecsei Ozna 1944 október 29-én likvidálta.” (Mezei VL, 
Újvidék) A DMA adatai még: „(*1928). Rokonszenvezett a magyar 
megszálló alakulatokkal, ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85. sz. névsor; Mészáros 1995, 165.)

 566. Vörös Mátyás, szlávosított bejegyzéssel Matija szenttamási ma-
gyar férfi. Háborús bűnös. 1944-ben ismeretlen helyen kivégezték. 
(Mezei VL F. 183.)

 567.  Vörös Péter 38 éves gazdálkodó, Lajos és Espergel Erzsébet 
1906. február 10-én született fia, neje Malatin Anna, két kiskorú 
gyermek édesapja. Magyar időben kisbíró (kézbesítő) volt. (T: 
Hodoniczkyné Vörös Margit, a testvérhúga.) „1944 szeptembe-
rében dobszóra bevonult a honvédség Szt. László ho. gr. e-hez 
Pápára, s a felvidéki védelmi vonal szovjetek általi, karácsonynapi 
áttörése és szétverése után 1944. december 26-án Bajtánál elszakadt 
hadtestétől és eltűnt.” (HM-HILM) Tulajdonképpen sebesülten 
több szenttamási bajtársával szovjet hadifogságba került, s onnan 
harmadmagával, Gertnerrel és Hustyival hamarosan megszökött. 
Éhen, hófúvásban, egymást támogatva egyheti gyaloglás után már 
a magyar–jugoszláv határon is átérve szerb fegyveres partizánok 
elfogták, s a tőlük való szökési kísérlet közben halálos golyótalálat 
érte. Özvegye 1963-ban nyilváníttatta holttá. (BI 1963) 

 568.  Vörös Péter 30 éves gazdálkodó, neje [?] Vicuska, egy karonülő 
kisgyermek édesapja. 1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhur-
colták, kínvallatták, majd vasúton szállították valahova, miközben 
ő ellenszegült. Félholtra verték. Társai szerint már holtan kidobták a 
robogó vonatból. Többé nem adott magáról életjelt. Családját később 
kiűzték házából, kitoloncolták az országból. (T: 1., 20. és 33.) 
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 569.  Vörös Piroskát „40 évesen elvitték a partizánok.” (Mészáros 
1995, 165.) Neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán 
van. (Kasaš 1996, 170.)

 570.  Vörösné Tóth Piroska 1903. július 27-én született asszony. 
1944 őszén, „a felszabadulás után ismeretlen szerb fegyveres férfi akkal 
távozott el hazulról, s nyomtalanul eltűnt” – áll az illetékes bíróság 
1958-ban meghozott holttányilvánító végzésében. (Mészáros 1995, 
166–167.) A DMA adatai még: „István lánya, a magyar megszálló 
alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85. sz. névsor; Mészáros 1995, 166–167.)

 571.  Wagner Fülöp „43 éves, sváb származású mozitulajdonos, ke-
rékpár- és rádiókereskedő. Neje Lévay Mária, két tizenéves kiskorú 
gyermek édesapja. 1918-tól 1925-ig a szenttamási villanytelep 
vezetője, de menesztették, amint akadt helyére képesített szerb”. 
(Csuka szerk. 1941, 121.) 1944 novemberében fegyveres szerbek 
elhurcolták, s többé nem hallott felőle senki. Nejét kiskorú gyer-
mekével elűzték, üzletét és lakását kifosztották, házát elkobozták, 
és telepeseknek osztották ki. (T: 1., 15., 26. és 27.)

 572.  Wolf Simon 65 éves sváb származású, jobb módú, magányos ke-
reskedő, első világháborús veterán őrmester, három vitézségi érem 
és több kitüntetés büszke tulajdonosa. (De Sgardelli szerk. 1941, 
64., 464.) 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, és 
nyomtalanul eltűnt. Vagyonát szétlopták, házát szerb „harcosnak” 
osztották ki. (T: 1., 15. és 33.) 

 573.  Zabik József „40 éves magántisztviselő, neje Győri Krisztina, két 
kiskorú gyermek édesapja. Kitartott magyarsága mellett a szerb 
megszállás nehéz éveiben is, s emiatt igen sok megpróbáltatáson 
ment keresztül. Egy ízben a rendőrségen súlyosan bántalmazták 
is. (Gyimesy 1942, 114. és 503.) 1944 őszén szerb fegyveresek 
hurcolták el feleségével (574.) együtt két alvó gyermeke mellől, és 
nyomtalanul eltűnt. Gyermekeit elűzték hajlékából, és kitoloncol-
ták az országból. (T: 1., 15. és 33.) 

 574.  Zabik Józsefné Győri Krisztina 35 év körüli háziasszony, 
két kiskorú gyermek édesanyja. 1944 őszén szerb fegyveresek elhur-
colták férjével (573.) együtt két alvó gyermeke mellől, és nyomta-
lanul eltűnt. Gyermekeit elűzték hajlékukból, és kitoloncolták az 
országból. (T: 1., 15. és 33.) 

 575.  Zabos Ferenc 49 éves gazdálkodó, András és Balázs Piroska 1895. 
március 26-án született fia, nős, három gyermek apja. (T: 25. és 
33.) „1944 őszén, a Vörös Hadsereg bevonulása után nyomtalanul 
eltűnt” – áll az illetékes bíróság 1951-ben meghozott holttányilvá-
nítási végzésében. (Mészáros 1995, 166.) A VL szerint: „Magyar. 
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A honvédbevonuláskor szerbeket kínozott és gyilkolt. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 30-án likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar megszálló alakulatok 
munkatársa, Szenttamáson kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-
K.3034/85. sz. névsor; Mészáros 1995, 166.)

 576.  Zatkó/Zakó Péter neve, ilyen kettős alakban az Ozna által 
Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL 
szerint: „Zatko/Zako Petar. Magyar. Honvédönkéntes, a razzia 
résztvevője. Háborús bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 28-án 
likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „A magyar 
megszálló alakulatok munkatársa, ismeretlen helyen kivégezték.” 
(Forrás: VL F. 183.)

 577.  Zóki Ferenc „34 éves szobafestő és vendéglős, id. Ferenc 1910-ben 
született fi a, neje Tojzán (Csonka) Etelka, gyermektelen. Lelkes 
magyar ember. Szervezőként részt vett a Nagy Iván-féle mozgalom-
ban. Szívvel-lélekkel szolgálta a magyar ügyet, s magyarsága miatt 
nagyon sok kellemetlenséget okoztak neki a szerb hatóságok. A 
DMKSZ tagja.” (Gyimesy 1942, 415; a fényképet neje kölcsönözte 
a szerzőnek) 1944. október végén azok a Popov fi vérek hurcoltatták 
el a partizánokkal, akiknek az anyjától, Ninától megvette feleségével 
a házukat és kocsmájukat. Őt kivégezték, nejét meg kitoloncolták 
az országból Magyarországra, hogy ellenérték nélkül ismét övék 
legyen az eladott ingatlan és üzlet. (T: 15., 33., 48. és az elűzött, de 
később visszatért feleség, Urbánné Tojzán Etelka) Neve az Ozna által 
Szenttamáson kivégzettek névsorán van. (Kasaš 1996, 170.) A VL 
szerint: „A magyar népbíróság tagja, szerbeket gyilkolt. Az óbecsei 
Ozna 1944. október 30-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A DMA 
adatai még: „Háborús bűnös. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: 
VL F. 183., VM-K.3034/85. sz. névsor; Kasaš 1996, 170.)

 578.  Zombori Béla, Mihály és Horváth Julianna 32 éves nőtlen fia a 
brazília–kutasi tanyavilágból. 1944 őszén az ott garázdálkodó és 
razziázó szenttamási és mileševói szerb fegyveres partizánok fogták 
el és hurcolták előbb Mileševóra, ahol többek elmondása szerint 
napokon át kegyetlen kínzásoknak vetették alá, állítólag 1941-es 
nemzetőrségéért. 1944 novembere elején fivérével (580.) és még hat 
brazíliai magyar férfival gyalog hajtották Szenttamás irányába, és 
többé nem adott magáról életjelt. (T: 13., 34. és 35.; a fotó a szerző 
gyűjteménye) A VL szerint: „Magyar. Nemzetőr. Háborús bűnös.” 
Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék)

 579. Zombori Géza. Neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek 
névsorán van. (Kasaš 1996, 170.)
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 580.  Zombori Gyula, Mihály és Horváth Julianna 36 éves, 1908. 
augusztus 2-án született fia, szűcsmester. Felesége Burány Ilona, 
két kiskorú és egy születendő gyermek apja. 1944. november ele-
jén a brazíliai–kutasi tanyavilágban garázdálkodó, razziázó fiatal 
szenttamás–mileševói szerb fegyveresek többször is Mileševóra 
idézték, majd kínvallatás után elengedték. Végül is bennfogták, mert 
menteni próbálta a már heteken át kínozva vallatott testvéröccsét 
(578.). Akkor Brazíliából nyolc magyar férfit hurcoltak el, vertek 
össze és kínoztak meg Mileševón, s indították őket fegyveres kísé-
rettel az óbecse–péterrévei országúton. Neje, Ilona, egy darabon 
futott is a halálba menetelő csoport után, és sírva kérlelte a fegyve-
reseket férje elengedésére. Luka [Đumić vagy Đurić – P. J. meg j.] 
nevű vezetőjük azonban gőgösen azt válaszolta az előrehaladott 
állapotban levő asszonynak, hogy „hiába is rimánkodik, ő – mármint 
Luka – addig úgysem nyugszik, amíg a zokniján levő csíkig nem 
gázol magyar vérben”. A hozzátartozók következtetése helyesnek 
bizonyult. A mai Dreánál (Kutaspuszta) Szenttamás felé fordították 
őket, így a több száz mártírhalált produkáló közép-bácskai vérfürdő 
tömegmészárlásainak helyszínén, Szenttamáson lettek a brazíliai-
ak is áldozattá. Mindannyian eltűntek, senki sem adott magáról 
további életjelt. (T: 13., 34. és 35.; a fotó a szerző gyűjteményéből 
való) Neje 1958-ban a topolyai bíróságnál holttá nyilváníttatta. (BI 
1958) Neve az Ozna által Szenttamáson kivégzettek névsorán van. 
(Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „Magyar földműves. Nemzetőr. 
Háborús bűnös.” Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék) 

 581.  Zóni János 63 éves földműves, nős, családos ember, első világhábo-
rús veterán, a vitézségi bronz és egyéb kitüntetések tulajdonosa. (De 
Sgardelli szerk. 1941, 64., 469.) A honvédbevonuláskor nemzetőr 
volt. 1944 novembere elején idézésre távozott el hazulról, s többé 
nem tért vissza. Nyomtalanul eltűnt. (T: 15., 18., 33. és 36.) 

 582.  Zóni József 55 éves birtokos gazdálkodó, nős, családapa, első világ-
háborús veterán, a vitézségi bronz és más kitüntetések tulajdonosa. 
(Ajtay szerk. 1942, 219.) 1941-ben nemzetőr, s a járőrparancs-
nokkal közvetlenül a honvédbevonulás előestjén járőrvezetőként 
erősítésül érkezett a falu bejárata előtti, szabadkai úti Kuszli hidat 
őrző nemzetőrhármashoz, s így az elsők között fogadhatta és üdvö-
zölhette az érkező honvédséget. 1944. november elején fegyveres 
szerb partizánok hurcolták el, s többé nem tért haza, és életjelt sem 
adott magáról. (T: 15., 25. és 54.) Zóni Anna indítványára 1965-
ben nyilvánították holttá. (BI 1965)
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 583.  Zotin, ( Jove) Stanka „Szerb háziasszony. Kém. Háborús bűnös.” 
Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Hazaáruló 
és kém. Ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL F. 183. és VM-
K.3034/85. sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor) 

 584.  Zsellér Ferenc középkorú mezőgazdasági munkás, nős, csalá-
dos ember. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, és 
többé nem adott magáról életjelt. Feltehetően nyilas párti tagsága 
miatt. Feleségét (585.) is elhurcolták. Családjuk sorsának további 
alakulásáról nem tudtak az adatközlők. (T: 15., 18., 22. és 33.)

 585.  Zsellér Ferencné [?] a férjével (584.) együtt lett elhurcolva, ő 
sem adott többé életjelt magáról. Gyermekei további sorsáról nem 
tudtak az adatközlők. (T: 15., 18., 22. és 33.)

 586.  Zsellér Tamás János és Koleszár Teréz fia, 40 év körüli gazdálko-
dó, nemzetőr, neje csúrogi lány. 1944. október végén fegyveres szerb 
partizánok elhurcolták, s eltűnt nyomtalanul. Feleségének további 
sorsa ismeretlen, senki sem tudott róla a razzia után. (T: 21., 28., 
36. és 54.) A szenttamási rögtönítélő vérbíróság egyik fiatal nőtagja, 
Cvetnarov Danica kocsmáros édesapja 1941-ben történt megölésé-
vel vádolta meg. A kocsmáros fiatalabb lányának elmondása szerint 
a házkutató katona és nemzetőr különítményesek, köztük Zsellér 
és Benkó – előző este a jugoszláv királyi hadseregből hazaérkezett 
apja kemencébe rejtett csetnikegyenruhájának és kútba dobott 
marokfegyverének meglelése után – a kocsmárost a helyszínen le-
lőtték. A lány elmondása szerint mind a két szenttamási nemzetőr 
„népbírósági ítélet alapján életével fizetett tettéért”, s hogy a bíró-
ságnak 21 éves nővére is a tagja volt. Tamás neve megtalálható az 
Ozna által Szenttamáson agyonlőtt háborús bűnösök 1944–45-ös 
nyilvántartási könyve és/vagy a „Kaćanski-féle, likvidált személyek 
névsorának lapjain”. (Kasaš 1996, 170.) A VL szerint: „40 éves. 
Magyar földműves. Nemzetőr. Háborús bűnös.” Likvidálva. (Mezei 
VL, Újvidék) 
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Az 1944–1945-ös nádaljai magyarirtás vértanúi

      1.  Bajai József Kernya 40 év körüli kisbíró, nős, családos em-
ber. 1944 őszén a nádaljai csendőrlaktanya épületébe hurcolták 
szerb fegyveres partizánok, s nyomtalanul eltűnt. Feleségét (2.) 
is elhurcolták Őt bekísérték a csendőrlaktanyára, és bestiálisan 
megkínozták. Puskatussal és lőccsel addig verték, hogy az eszét a 
falról kellett leszedni. Egy Ilonka nevű lányt kényszerítettek erre 
a szörnyű munkára, akit takarításra és „másra” is használtak. Bajai 
után hat árva maradt. (Forrás: Teleki 2007, 144–145.; T: Horváth 
László) (T: 5.) Bajom Jósef névvel az Ozna által Nádalján kivégzett 
áldozatok névsorán van. (Kasaš 1996, 169–170.) A VL szerint: 
„Magyar. A hatóságnak elárulta a partizánok rejtekhelyét. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A TFB és DMA adatai még: „Bajai József Kernya, 
(*1903). Nádaljai munkás. Az óbecsei Ozna Nádalján végezte ki.” 
(Forrás: VL F. 183.; VAB; Teleki 2007, 144.)

      2.  Bajai Józsefné 35 év körüli háziasszony, gyermekei száma hat. 
1944 őszén szerb fegyveres partizánok hurcolták a csendőrlaktanya 
épületébe, s nyomtalanul eltűnt. Férjét (1.) is vele együtt hurcolták 
el. (T: 5.) 

      3.  Bakos András 37 éves községi rendőr, Bakos Rozália fia, neje 
Jánosi Rozália. Első nejétől, Kabács Erzsébettől két fiú, a második-
tól egy kislánya született, mind kiskorúak. 1944. augusztus 20-án 
rendőrtársával, Virág Istvánnal határjáráson volt, amikor a partizá-
nokkal paktáló társ, szerb vő fegyveres szerbek kezére játszotta. A 
kukoricásban kivégezték, és jelöletlen helyen temették el. Családja 
a zaklatások miatt nem maradhatott sokáig Nádalján. Második 
felesége is hamarosan meghalt, gyermekei Szenttamásra kerültek. A 
kisbírót elfogták, és élve elásták úgy, hogy csak a feje látszott ki. A 
fejét addig rugdosták, míg életet láttak benne. Egy gyermeke volt. 
(Forrás: Teleki 2007, 144–145.; T: Horváth László) (T: 5. és az 
áldozat fia, Bakos Mihály; a fotó a szerző gyűjteményéből való) A 
TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar községi szolga. 1944-ben 
Nádalján kivégezték.” (Forrás: Teleki 2007, 144.)

      4.  Bašić, Milica a TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar férfi. 
[Szerb női névvel – P. J. meg j.] 1944-ben Nádalján kivégezték.” 
(Forrás: Teleki 2007, 144.) A tömegsíroknál végezték ki. Nem 
tudni, mivel vádolták. (Horváth László tanúsítása nyomán)
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      5.  Bautz Fülöp „48 éves sváb származású kereskedő, első világháborús 
veterán főhadnagy, két vitézségi érem és több kitüntetés tulajdonosa. 
Magyarsága miatt súlyosan bántalmazták a szerbek a két világháború 
között.” (Kertész – De Sgardelli 1942, 5., 7.) Nős, családos ember. 
1944 őszén ismeretlen fi atal szerb fegyveresek elhurcolták, és nyoma 
veszett. Családját elűzték hajlékából, majd kitoloncolták az ország-
ból, vagyonát szétlopták, ingatlanait államosították. (T: 5. és 33.) 

      6.  Berecz Viktória Berei Viktoria néven szerepel az Ozna által 
Nádalján kivégzett áldozatok névsorán. (Kasaš 1996, 169–170.)

      7.  Berényi Viktória20 fiatal háziasszony, három kiskorú gyermek 
édesanyja. Férje háborús távolléte idején fegyveres szerb partizánok 
elhurcolták, s azóta nem adott magáról életjelt. Gyermekeit vidéki 
rokonaik vették magukhoz, s apjuk háborús elvesztése után, azok 
is nevelték föl. (T: 5. és 33.) A VL szerint: „Magyar. Nyilas tag, 
följelentett két elvtársnőt,21 akiket az ARMIJA-ba22 vittek. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A TFB és DMA adatai még: „Az óbecsei Ozna Nád-
alján kivégezte.” (Forrás: VL F. 183. T: Horváth László) 

      8.  Bruzlai [Brusznyai? – P. J. meg j.] Ambrus a TFB és DMA szerint: 
„Nádaljai magyar férfi. 1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” 
(Forrás: VAB) Nádalján ölték meg. (T: Horváth László)

      9.  Bruzlai [Brusznyai? – P. J. meg j.] Zoltán a TFB és DMA szerint: 
„Nádaljai magyar férfi. 1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” 
(Forrás: VAB) Nádalján likvidálták. (T: Horváth László)

   10.  Burjakov, Aleksát félkezű orosznak ismerték. Elfogták, és 
kihurcolták a nag yjárási bikaistállóhoz, aztán megkínozták, és 
nyilvánosan kivégezték. A TFB és DMA szerint: „Nádaljai első 
orosz férfi. 1944-ben Nádalján kivégezték.” (SZIM-TFB: Nyitott 
könyv, Szenttamás – 27. sorszám. Forrás: nincs feltüntetve; Teleki 
2007, 144–145.; T: Horváth László)

   11.  Burjakov, Aleksa a TFB és DMA szerint: „Nádaljai második 
orosz férfi. 1944-ben Nádalján kivégezték.” (Forrás: VAB; Teleki 
2007, 144.)

   12.  Csala Imre 50 év körüli nádaljai tanító, iskolaigazgató, leventeok-
tató. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták a csendőrség 
elhagyott laktanyaépületébe, s többé nem adott magáról életjelet. 
(T: 5. és 33.) Neve az Ozna által Nádalján kivégzett áldozatok 

 20 A levéltári áldozatnévsor kivonata csak az áldozatok nevét, nemzetiségét és likvidálásának okát jegyzi.
 21 Elvtársnőn természetesen kommunistát kell érteni.
 22 ARMIJA = Az Újvidéki Helyőrség székházának szerb neve. Az 1942-es razziát abból az épületből irányították. Az 

áldozatot tehát azzal terhelték, hogy részt vett a razzia irányításában.
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névsorán van. (Kasaš 1996, 169–170.) A VL szerint: „(K.S. 146) 
Mag yar. A szerbek g yilkosainak vezetője. Háborús bűnös. Az 
óbecsei Ozna 1944. december 2-án likvidálta.” (Mezei VL, Újvi-
dék) A TFB és DMA adatai még: „Az Ozna Nádalján végezte ki.” 
A kiásott tömegsírnál végezték ki. Felesége és gyermeke a kivégzés 
után titokban elköltözött, otthagyták minden vagyonukat. (Forrás: 
VL F. 183.; Teleki 2007, 144–145.; T: Horváth László)

   13.  Cseh Sándor 35 év körüli községi hivatalnok. 1944 őszén fegy-
veres szerb partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanya-
épületébe, s azóta nem adott életjelt magáról. (T: 5. és 33.) Neve 
az Ozna által Nádalján kivégzett áldozatok névsorán van. (Kasaš 
1996, 169–170.) A VL szerint: „Magyar. Önkéntes, az újvidéki 
razzia résztvevője. Háborús bűnös. 1944. december 2-án az óbecsei 
Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A TFB és DMA adatai még: 
„Honvéd-önkéntes. A magyar megszálló alakulatok munkatársa. 
Az Ozna Nádalján végezte ki.” (Forrás: VL F. 183.)

   14.  Csipak Károly A TFB és DMA szerint: „Nádaljai mag yar 
munkás.1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VAB)

   15.  Csugár András [Sugár? – P. J. meg j.] a VL szerint: „Magyar. 
Háborús bűnös. Likvidálva.” (Mezei VL, Újvidék) A TFB és DMA 
szerint: „Csugár (?) András nádaljai magyar férfi. 1944-ben Nádal-
ján kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)

   16.  Derék Viktória a VL szerint: „Magyar. Háborús bűnös. Likvi-
dálva.” (Mezei VL, Újvidék) A TFB és DMA adatai még: „Derek 
Viktorija, nádaljai magyar asszony. 1944-ben Nádalján kivégezték.” 
(Forrás: VL F. 183.) 

   17.  Ditrih (Dietrich), Andreas a TFB és DMA szerint: „Nádaljai 
magyar, de lehet, hogy német borbély. 1944-ben ismeretlen helyen 
kivégezték.” (Forrás: VAB) Nádalján likvidálták. (T: Horváth László)

 18.  Dietrich Elisabethet (szlávosítva Ditrih Jelisaveta) a tisza-
ist vánfalvi ( járeki) haláltáborba toloncolták, s ott belehalt az 
embertelen életkörülményekbe. Az AKVB adatai még: „Újvidéken 
1884-ben született nádaljai német háziasszony. Hazaáruló, kém. 
A járeki gyűjtőtáborban 1946. január 25-én kiszenvedett. A halál 
oka „vodena bolest” [vízi betegség]. (SZIM-TFB: Nyitott könyv. 
Szenttamás; Vajdaság/Bácska – Járeki Helyi Közösség Halotti 
Anyakönyve 1946. január 8-tól, 37., 343. sorszám)

 19. Döringer Daniel (szlávosítva Deringer Danijel) a tiszaistvánfalvi 
( Járek) haláltáborba toloncolták, s ott belehalt az embertelen kö-
rülményekbe. AZ AKVB adatai még: „Adam Nádalján 1885-ben 
született fia, nádaljai német férfi. Hazaáruló, kém, a járeki gyűjtő-
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táborban 1945. december 21-én kiszenvedett. A halál oka „katar 
creva” [bélhurut]. (SZIM-TFB: Nyitott könyv. Szenttamás; DKTG 
Vajdaság/Bácska – Járeki Helyi Közösség Halotti Anyakönyve 1945. 
június 13-tól 1945. december 31-ig, 616., 5303. sorszám)

   20.  Fehér Imre a TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar földműves. 
1944-ben Nádalján kivégezték.” (Forrás: Teleki 2007, 146.)

   21.  Fenyő Károly 53 év körüli fuvaros-vállalkozó, neje Schreiber 
René, egy felnőtt férfi édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb parti-
zánok elhurcolták nejével (22.) és nőtlen fiával (23.) együtt, s azóta 
senki nem hallott róluk. Vagyonukat szétlopták, ingatlanjaikat 
államosították. (T: 5., 33. és 47.) 

   22.  Fenyő Károlyné Schreiber René 45 év körüli községi hiva-
talnoknő, egy felnőtt férfi édesanyja. 1944 őszén fegyveres szerb 
partizánok férjével (21.) és nőtlen fiával (23.) együtt elhurcolták 
ismeretlen irányba, s azóta senki nem hallott róluk. Vagyonukat 
szétlopták, ingatlanjaikat államosították. (T: 5., 33. és 47.)

   23.  Fenyő Iván 25 év körüli magánvállalkozó, Károly (21.) és Schreiber 
René (22.) nőtlen fia. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hur-
colták el hajlékából szüleivel együtt ismeretlen irányba, s azóta 
senki nem hallott róla. (T: 5., 33. és 47.)

   24.  Filip [?] Klipan Kamasz a DMA szerint: „Nádaljai német kocs-
máros. 1944-ben Nádalján kivégezték.” (Forrás: VAB) A Klipan 
néven ismert házaspárt a tömegsírnál golyó által végezték ki. (Teleki 
2007, 144.; Horváth László tanúsítása nyomán)

   25.  Filipné [?] a DMA szerint: „Nádaljai német kocsmárosné. 1944-
ben Nádalján kivégezték.” (Forrás: VAB) A Klipan néven ismert 
házaspárt a tömegsírnál golyó által végezték ki. (Teleki 2007, 144.; 
Horváth László tanúsítása nyomán)

   26.  Földi Irma a TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar tanítónő. 
1944-ben Nádalján kivégezték.” (Forrás: Teleki 2007, 146.)

   27.  Franczia István 44 éves gazdálkodó, első világháborús veterán 
huszár. Neje Sándor Ilona, egy tizenéves fi ú apja. (Ajtay szerk. 1942, 
58.) 1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták, s azóta nyom-
talanul eltűnt. Családja az elhurcolást megelőző és követő zaklatások 
következtében mindenét hátrahagyva elmenekült. (T: 5. és 33.)

   28.  Gaál András középkorú községi kisbíró, kézbesítő, de községi 
képviselő is Nádalján, nős, családos férfi. 1944 őszén fegyveres szerb 
partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s 
azóta nem adott magáról életjelt. Megrémült családja valószínűleg 
visszamenekült Szenttamásra, így kikerült az adatközlő látóköréből. 
(T: 5.) Gal Andras névvel az Ozna által Nádalján kivégzett magya-
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rok névsorán van. (Kasaš 1996, 169–170.) A VL szerint: „Magyar, 
áruló, besúgó. Háborús bűnös. 1944. október 31-én az óbecsei Ozna 
likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A TFB és DMA adatai még: „Gal 
Andras, az Ozna Nádalján végezte ki.” (Forrás: VL F. 183.)

   29.  Gaál Antal a TFB és DMA szerint: „Gal Antus, nádaljai magyar 
férfi. Háborús bűnös, 1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” 
(Forrás: VL F. 183.)

   30.  Đurđevčan, Toša félig ruszin, félig magyar volt, kivégezték, de 
nem tudom, hol temették el. A TFB és DMA szerint: „1901-ben 
született nádaljai magyar? (lehet, hogy rutén/ruszin) férfi. 1944-
ben Nádalján kivégezték.” (Forrás: VAB; Teleki 2007, 144–145.; 
T: Horváth László) 

   31.  Hajduk Ferenc 48 éves bérlő gazdálkodó, első világháborús 
veterán, nős, neje Lepár Erzsébet, egy tizenéves fiúgyermek apja. 
(Ajtay szerk. 1942, 67.) 1944 őszén fegyveres szerb partizánok 
elhurcolták nádaljai határban levő birtokáról az elhagyott csend-
őrségi laktanyába, s azóta nem adott magáról életjelt. Családja az 
elhurcolást követő rémület következtében valószínűleg Temerinbe 
menekült, így kikerült az adatközlők látóköréből. (T: 5. és 33.) 

   32.  Hornyik István, ifj. 35 év körüli gazdatiszt, mások szerint magyar 
rendőr Turján, id. István és Szkotovics Teréz fia. Felesége Tatarin 
Katalin, két kiskorú gyermek apja. 1944 őszén ismeretlen fegyveres 
szerb partizánok elhurcolták, s azóta nem adott életjelt magáról. 
Két hajadon nővérét (31. és 32.) is halálba hurcolták akkor. (T: 
5., 24., 31. és nővére, Ilka a szerzőnek; a fotó a szerző gyűjtemé-
nyéből való) A TFB és DMA szerint: „Nádaljai (?!) magyar férfi. 
1944-ben Nádalján végezték ki.” (Forrás: VAB; Teleki 2007, 145.) 
Senki nem emlékezett tömeges kivégzésekre Turján. Meglehet, 
hogy 1944. október 31-én Nádaljára hurcolták át a kevés turjait, s 
a nádaljaiakkal együtt végzett velük az Ozna, és a felületes, hanyag 
nyilvántartás az oka, hogy minden áldozatot nádaljaiként jegyeztek, 
s hogy azt sem tudták néha, József vagy Mihály az áldozatuk. Ezért 
a levéltári dokumentumok és a tanúvallomások közötti különbség. 
A szőregi pusztán dolgozott mint főispán. Onnan hucolták el a 
turjai partizánok, de nem tudni, hol végezték ki. Felesége kereste 
Turján, de ott azt mondták, hogy Csúrogra vitték. Úgy tudni, hogy 
Hornyik István két hajadon húgát (33. és 34.) is kivégezték a turjai 
partizánok. (Forrás: Teleki 2007, 145.; T: Horváth László)

   33.  Hornyik Margit 19 éves hajadon, id. István és Szkotovics Teréz 
leánya. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok állítólag a turjai 
községházára hurcolták el a szülői házból testvérhúgával (34.). 34 
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éves nővérük, Ilona turjai szerbektől kapott információira hivat-
kozva mondta el korábban a szerzőnek: „Megverve és meggyalázva, 
karikás ostorokkal kényszerítették a két levetkőztetett fiatal lányt 
a községháza trág yadombjának széthányására, és abban közös 
sírjuk megásására. Utána halálra kínozva, megcsonkítva, még élve 
temették el mindkettőjüket a trágyadomb alá. Testvérhúga mellett 
azokban a napokban hurcolták még el gazdatiszt fivérét (32.) is, 
apja meg Szenttamáson lett a kínzások halálos áldozata. (T: 5., 24., 
31. és nővére, Ilka a szerzőnek) A TFB és DMA szerint: „Margitka, 
Szenttamáson született nádaljai (?) magyar háztartásbeli. 1944-ben 
ismeretlen helyen lett kivégezve.” (Forrás: VAB) [Érthetetlen, miért 
a nádaljai nyilvántartás, ha Szenttamáson született, Turján élt, és 
ismeretlen helyen lett kivégezve – P. J. meg j.]

   34.  Hornyik Piroska 18 éves hajadon, id. István és Szkotovics Teréz 
leánya. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták el a szülői 
házból nővérével (33.) és fi vérével (32.) együtt. 34 éves nővérük 
turjai szerbektől kapott értesülésére hivatkozva mondta el jó 25 évvel 
később a szerzőnek: „Megverve és meggyalázva, karikás ostorokkal 
kényszerítették a két levetkőztetett fi atal lányt a községháza trágya-
dombjának széthányására, és abban közös sírjuk megásására. Utána 
halálra kínozva, megcsonkítva, félholtan temették mindkettőjüket 
a trágyadomb alá. Nővére mellett azokban a napokban gazdatiszt 
fi vérét is halálba hurcolták, apja meg Szenttamáson lett a kínzások 
halálos áldozata. (T: 5., 24., 31. és nővére, Ilka a szerzőnek) A TFB és 
DMA szerint: „Piroska, Szenttamáson született nádaljai (?) magyar 
háztartásbeli. 1944-ben ismeretlen helyen lett kivégezve.” (Forrás: 
VAB) [Érthetetlen, miért a nádaljai nyilvántartás, ha Szenttamáson 
született, Turján élt, és ismeretlen helyen lett kivégezve – P. J. meg j.]

   35.  Horváth István 40 év körüli községi kisbíró, kézbesítő, neje [?] 
Manci, több kiskorú gyermek apja, például az 1931-ben született 
Puskás Imréné Horváth Erzsébetnek is. 1944 őszén fegyveres szerb 
partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, 
s azóta nem adott magáról életjelt. Feleségét (36.) is elhurcolták 
akkor. Számos gyermekük feltehetőleg Szenttamáson, a rokonoknál 
talált menedékre és felnevelőre. (T: 5. és 33.) Neve az Ozna által 
Nádalján kivégzett áldozatok névsorán van. (Kasaš 1996, 169–
170.) A VL szerint: „Magyar. Besúgó, kém. Háborús bűnös. 1944. 
október 31-én az óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A 
TFB és DMA adatai még: „Horvat Istvan 1903-ban a szerémségi 
Magyarolaszon született, nádaljai magyar földműves és harangozó. 
Az Ozna Nádalján végezte ki.” (Forrás: VL F. 183.; VAB; Teleki 



■■  Névsorok – emberveszteség ■ 449 ■   

2007, 144.) Borzalmas kínzás után golyó által végezték ki 1944. 
október 31-én. A tömegsírban nyugszik. Hat árvát hagyott maga 
után. (Teleki 2077, 145.; T: Horváth László)

   36.  Horváth Istvánné [?] Manci 35 év körüli háziasszony, több 
kiskorú gyermek, többek között az 1931-ben született Puskás 
Imréné Horváth Erzsébetnek is édesanyja. 1944 őszén férjével (35.) 
együtt fegyveres szerb partizánok elhurcolták kiskorú gyermekei 
mellől a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott 
magáról életjelt. Számos gyermekük feltehetően szenttamási roko-
noknál talált menedékre és felnevelőre, így kiestek az adatközlők 
látóköréből. (T: 5. és 33.) 

   37.  Huhlajev, Milica a TFB és DMA szerint: „Nádaljai [nevéről 
ítélve orosz vagy szerb – P. J.] háziasszony. 1944-ben ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: VAB; T: Horváth László)

 38.  Huik Anna az AKVB adatai szerint nádaljai német háziasszony, 
Sternmann Valentin 1877-ben született lánya. A tiszaistvánfalvi 
( Járek) haláltáborba toloncolták, s ott belehalt az embertelen 
életkörülményekbe. Hazaáruló, kém. A járeki g yűjtőtáborban 
1945. november 16-án kiszenvedett.  A halál oka „asztma”. (Forrás: 
SZIM-TFB: Nyitott könyv. Szenttamás; Vajdaság/Bácska – Járeki 
Helyi Közösség Halotti Anyakönyvek 1945. július 13-tól december 
31-ig, 497., 4588. sorszám)

   39.  Huszágh Péter a TFB és DMA szerint: Szlávosan „Husak Petar, 
nádaljai magyar csendőrtiszt. 1944-ben Nádalján kivégezték”. Az 
elsők közt végezték ki. Két gyermeke volt. Apámat Huszágh Pé-
terrel együtt 1944. október 22-én, vasárnap végezték ki a nádaljai 
csendőrlaktanya kertjében. Itt is temették el őket. (Forrás: Teleki 
2007, 144–145.; T: Horváth László, Nacsa J.)

   40.  Hutzl Jakab 46 éves, sváb származású földbirtokos gazdálkodó, 
első világháborús veterán, neje Reiter Katalin, két gyermek édesap-
ja. (Ajtay szerk. 1942, 67.) 1944 őszén szerb fegyveres partizánok 
hurcolták el nádaljai birtokáról a csendőrség elhagyott laktanya-
épületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Nejét és gyermekeit, 
feltételezhetően valamelyik, svábok számára kijelölt gyűjtőtáborba 
száműzték birtokukról. (T: 5. és 33.)

   41.  Jakubecz István 45 év körüli napszámos, 1941-től községi mezőőr 
Nádalján. Neje Hornyik Rozália, négy kiskorú gyermek édesapja. 
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták feleségével együtt, 
s több napi verés után a nádaljai községháza udvarára vitték, falhoz 
állították, és a szintén kíméletlenül megvert, előrehaladottan terhes 
felesége szeme láttára agyonlőtték. Utána a rémülettől magánkívül 
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levő feleséget arra kényszerítették, „szedje össze és mossa le a falra 
és járdára ömlött vért és agyvelőt, hogy ne szennyezze ott a helyet”. 
Az asszonyt ezután az Ozna Óbecsére, majd Újvidékre vitte, s ott az 
átélt borzalmak és verések következményeként idő előtt szülte meg 
gyermekét. Ekkor szabadon engedték. Gyermekeivel Nádaljáról 
Szenttamásra menekült. (T: 5., 15., 33., 41. és a két veje meg a menye) 
Jakobec István névvel az Ozna által Nádalján kivégzett áldozatok 
névsorán van. (Kasaš 1996, 169–170.) A VL szerint: „Magyar ön-
kéntes, részt vett a szerbek legyilkolásában. Háborús bűnös. 1944. 
október 31-én az óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) 
A TFB és DMA adatai még: „Jakubec István 1903-ban született 
nádaljai. Honvéd önkéntesként munkatársa volt a magyar megszálló 
alakulatoknak. 1944. október 31-én az óbecsei Ozna Nádalján kivé-
gezte. Öt gyermeket hagyott maga után, de a legkisebb már az apja 
halála után született. A feleségét elhurcolták az újvidéki börtönbe, 
de mikor látták, hogy közeledik a szülés, elengedték. Az asszony a 
börtön küszöbén szülte meg a gyermekét. (Forrás: VL F. 183. kétszer; 
VAB; Teleki 2007, 144–145.; T: Horváth László)

A tömeggyilkosságok színhelye, a hírhedt nádaljai csendőrlaktanya mai állapotában 
(Bakos Mihály felvétele a szerző gyűjteményéből)
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   42.  Jánosi Ferenc 65 év körüli földműves, nős, legalább négy felnőtt 
gyermek apja. 1944. október végén fogatos kocsiján hazafelé igye-
kezett a mezei munkából, amikor fiatal szerb útonállók leszedték 
kocsijáról, s lovai vaszablás fejlőivel és a kocsija lőcsével addig verték, 
amíg mozgott. Utána vérbe fagyva feldobták a kocsira, s a lovak közé 
csapva hagyták, hogy azok hazavigyék. Másnap belehalt sérüléseibe. 
Ugyanakkor két fiát (43. és 45.) és menyét (44.), továbbá egyik vejét 
is kivégezték. Négy árva kis unokáját özveggyé tett felesége nevelte 
fel. (T: 5. és a három még élő unokának a pogrom 60. évfordulójára 
szervezett megemlékezésen tévéfilmre tett vallomása)

   43.  Jánosi István Ferenc Kocsis 40 év körüli községi kisbíró, 
kézbesítő, neje [?] Viktória, négy kiskorú gyermek édesapja, a leg-
idősebb fia mindössze 11 éves, a legkisebb alig néhány hónapos volt. 
1944. október végén egy éjszaka néhány fegyveres szerb partizán 
rátört a családra, s megrémült apró gyermekei mellől nejével (44.) 
együtt elhurcolta a korábbi csendőrlaktanya elhagyott épületébe, 
s azóta nyomtalanul eltűnt, illetve a tanúk tudni vélik, hogy a 
laktanyaudvaron agyonbotozásuk után, a velük előbb megásatott 
tömegsírba lettek beledobálva. Tény, hogy többé egyikük sem adott 
magáról életjelt. Édesapját (42.) és testvéröccsét (45.) is azokban 
a napokban hurcolták el és verték agyon. Négy kicsiny árváját 
özveggyé tett édesanyja, a gyerekek nagyanyja vette magához és 
nevelte fel. (T: 5. és a három még élő gyermeknek a pogrom 60. 
évfordulójára szervezett megemlékezésen tévéfilmre tett vallomása) 
Neve, Janos Istvan, az Ozna által háborús bűnösnek nyilvánított 
és Nádalján kivégzett áldozatok névsorán van. (Kasaš 1996, 169–
170.) A VL szerint: „Jánosi István (K.S.140). Magyar. A magyarok 
munkatársa, letartóztatást végzett, a börtönlakókat verte. Háborús 
bűnös. Az óbecsei Ozna 1944. október 31-én likvidálta.” (Mezei 
VL, Újvidék) A TFB és DMA adatai még: „Jánosi István, az Ozna 
Nádalján végezte ki.” Feleségével együtt kegyetlenül megkínozták, 
és kivégezték. Hat gyerekük maradt. Közülük az egyik fiú, Pali, aki 
később megtudta az egyik gyilkos, bizonyos Mravić nevét, elfogta 
a kocsma előtt, és agyonverte. Börtönbe zárták. Szabadulása után 
azonban nemsokára holtan találtak rá a kanálisparton. (Forrás: VL 
F. 183.; Teleki 2007, 144–145.; T: Horváth László)

   44.  Jánosi Istvánné Berkes Viktória 30 év körüli háziasszony, 
négy kiskorú gyermek anyja, a legidősebb 11 éves, a legkisebb alig 
néhány hónapos. 1944. október végén egy éjszaka néhány szerb 
fegyveres partizán rátört a családra, s megrémült apró gyermekei 
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mellől a férjével (43.) együtt elhurcolta a korábbi csendőrlaktanya 
elhagyott épületébe. Azóta nem adott magáról életjelt. A tanúk 
tudni vélik, hogy a laktanyaudvaron agyonbotozásuk után a velük 
előbb megásatott tömegsírba lettek beledobálva. Férjén kívül 
annak édesapját (42.), testvéröccsét (45.) és egyik húgának férjét 
is azokban a napokban verték agyon. Négy kicsi árváját a három-
szoros gyászba döntött, akkor özveggyé tett anyósa, a gyerekek 
nagymamája vette magához és nevelte fel. (T: 5. és a három még 
élő gyermeknek a pogrom 60. évfordulójára szervezett megemlé-
kezésen tévéfilmre tett vallomása) A TFB és DMA szerint: „Jánosi 
Viktória, István felesége, nádaljai magyar háziasszony. 1944-ben 
Nádalján végezték ki.” Férjével együtt kegyetlenül megkínozták, 
és kivégezték. Hat gyerekük maradt. Közülük az egyik fiú, Pali, aki 
később megtudta az egyik gyilkos, bizonyos Mravić nevét, elfogta 
a kocsma előtt, és agyonverte. Börtönbe zárták. Szabadulása után 
azonban nemsokára holtan találtak rá a kanálisparton. (Forrás: 
VAB; Teleki 2007, 144–145.; T: Horváth László) 

Emlékkereszt-állítás egyházi áldással és koszorúzással Nádalján 60 év félelem 
és némaság után. Jánosi István Ferenc és Viktória (40., 41.) áldozatok fi a és leánya 

meggyújtja a megemlékezés és kegyeletadás gyertyáit az emlékkeresztnél 
(Bakos Mihály felvétele a szerző gyűjteményéből)
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   45.  Jánosi Lajos 30 év körüli nőtlen férfi, Ferenc (42.) fia, 1944. 
október végén fegyveres szerb fiatalok egy csoportja az utcán bo-
tozta félig vagy teljesen holtra, s ütlegelve-rugdosva vonszolták be 
a korábbi csendőrlaktanya elhagyott épületébe. Azóta nem adott 
magáról életjelt, nyomtalanul eltűnt. A tanúk tudni vélik, hogy a 
laktanyaudvaron magyar foglyokkal megásatott tömegsír nyelte el 
őt is. Fivérét (43.), annak feleségét (44.) és egyik nővérének a férjét 
is kivégezték. (T: 5.) A TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar. 
1944-ben Nádalján kivégezték.” István testvérét, aki legényember 
volt, a saját házuk előtt verték agyon a szülei szeme láttára. (Forrás: 
Teleki 2007, 144–145.; T: Horváth László)

   46.  Knyeskó András a TFB és DMA szerint: „Nješko Andraš, nád-
aljai magyar férfi. Rendőr, 1944-ben ismeretlen helyen végezték 
ki.” (Forrás: VAB)

   47.  Knyeskó Mihály 35 év körüli községi rendőr, nős, két kiskorú 
gyermek apja. 1944. november elején fegyveres szerb partizánok 
hurcolták el szenttamási hajlékából. A tanúk tudni vélik, hogy Nád-
alján, a községháza udvarán agyonlőtték. Családja sorsának további 
alakulásáról nem tudnak az adatközlők. (T: 5., 33. és 47.)

   48.  Kohanecz János a TFB és DMA szerint: „Kohanac Janos (*1903), 
nádaljai magyar férfi, földműves. 1944-ben Nádalján kivégezték.” 
(Forrás: Teleki 2007, 144.) Kétg yermekes parasztember volt. 
Meg kínozták, kivégezték, és a tömegsírba temették. (T: Horváth 
László)

   49.  Koppányi Emil a TFB és DMA szerint: „Kopanji Emil, nádaljai 
magyar tanító. 1944-ben Nádalján kivégezték.” (Forrás: Teleki 
2007, 146.)

 50.  König, Geraldine az AKVB adatai szerint: A nádaljai Heinrich 
1942-ben született négyéves lánya. A tiszaistvánfalvi ( Járek) ha-
láltáborba toloncolták, és ott belehalt az embertelen életkörül-
ményekbe. Hazáruló, kém. A járeki gyűjtőtáborban 1946. február 
14-én kiszenvedett, a halál oka kimerültség. (Forrás: SZIM-TFB: 
Nyitott könyv. Szenttamás; DKTG Vajdaság/Bácska – Járeki Helyi 
Közösség Halotti Anyakönyve 1946. január 8-tól április 15-ig, 67., 
528. sorszám)

   51.  König, Lisella (másutt Gisela) a TFB és DMA szerint: „Kenig 
Lisela (*1905), nádaljai német háziasszony. 1944-ben Nádalján 
kivégezték.” (Forrás: két ankétbizottsági kérdőív; Teleki 2007, 144.) 
A Gisela vagy Lisella nevű, német nemzetiségű hölgynek ember-
telen kínzások után a szemtanúk szerint levágták a mellét, sebeit 
besózták, majd amikor kiszenvedett, a dögtemetőbe dobták.
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 52.  König, Josef szlávosan Kenig Josip. Az AKVB adatai szerint: 
A nádaljai német Josef 1887-ben született fia. A tiszaistvánfalvi 
( Járek) haláltáborba toloncolták, s ott az embertelen életkörülmé-
nyekbe belehalt. Hazaáruló, kém. A járeki gyűjtőtáborban 1945. de-
cember 13-án kiszenvedett, a halál oka „iznurenost” [kimerültség]. 
(Forrás: SZIM-TFB: Nyitott könyv. Szenttamás; DKTG Vajdaság/
Bácska – Járeki Helyi Közösség Halotti Anyakönyvek 1945. július 
13-tól december 31-ig, 588., 5135. sorszám)

 53.  König, Mathias szlávosan Kenig Matija. Az AKVB adatai szerint 
a nádaljai német Andreas (szlávosan Andrija) 1871-ben született 
fia. A tiszaistvánfalvi ( Járek) haláltáborba toloncolták, s ott az 
embertelen életkörülmények miatt meghalt. Hazaáruló, kém. A 
járeki gyűjtőtáborban 1945. október 15-én kiszenvedett, a halál 
oka „staračka slabost” [végelg yengülés]. (Forrás: SZIM-TFB: 
Nyitott könyv. Szenttamás; DKTG Vajdaság/Bácska – Járeki Helyi 
Közösség Halotti Anyakönyve 1945. július 13-tól december 31-ig, 
345., 3666. sorszám)

 54.  Mészáros Ferenc talán az egyetlen, akit a kínzás után nem 
végeztek ki, és hazaengedtek. Annyira összeverték azonban, hogy 
1949-ben belehalt sérüléseibe. (Forrás: Teleki 2007, 145.; T: Hor-
váth László)

   55.  Móricz Antal 50 év körüli gazdálkodó, nős, két felnőtt gyer-
mek apja, falubíró és községi képviselő. Tanyás birtok bérlőjeként 
gazdálkodott Nádalján. 1944 októbere végén szenttamási házából 
hurcolták el a fegyveres szerb partizánok Nádaljára, s ott nyoma 
veszett. (T: 5., 33. és 47.) Neve az Ozna által Nádalján kivégzett 
áldozatok névsorán van. (Kasaš 1996, 169–170.) A VL szerint: 
„Magyar, besúgó, a gyilkosságok résztvevője. Háborús bűnös. 1944. 
december 2-án az óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) 
A TFB és DMA adatai még: „Moric Antal (*1900), Nádalján lett 
kivégezve.” (Forrás: VL F. 183.; Teleki 2007, 144.) Parasztember volt. 
Megkínozták, és a tömegsírnál kivégezték. (T: Horváth László)

   56.  Muidin Vilma neve az Ozna által Nádalján kivégzett áldozatok 
névsorán van. (Kasaš 1996, 169–170.) A VL szerint: „Mindin/
Muidin Vilma. Magyar. Elárulta a partizánokat. Háborús bűnös. 
1944. október 31-én az óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvi-
dék) A TFB és DMA adatai még: „Mindin Vilma, de lehet Muidin 
is, nádaljai magyar asszony. Nádalján az óbecsei Ozna kivégezte.” 
(Forrás: VL F. 183.)

   57.  Nacsa András 40 éves gazdálkodó, Nádalján községi képviselő és 
postai levélkézbesítő. Neje Nagy Friss Ilona, három kiskorú gyermek 
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apja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták szenttamási 
házából a feleségével (58.) együtt kiskorú gyermekei mellől, s való-
színűleg a nádaljai községháza udvarán lőtték le mindkettőjüket. 
Gyermekeiket a nagyszülők vették gondjaikba és nevelték fel Adán, 
házukat kifosztották és telepeseknek adták. (T: 4., 5., 33. és 47.) 
A TFB és DMA szerint: „Nača Andraš, (*1903) nádaljai magyar 
földműves. 1944-ben Nádalján kivégezték.” „Andrást, az apámat 
nemzetisége alapján likvidálták Huszágh Péterrel együtt 1944. 
október 22-én, vasárnap a nádaljai csendőrlaktanya kertjében. Itt is 
temették el őket. Engem, aki akkor 13 éves voltam, a falhoz állítottak, 
majd körüllövöldöztek.” „Andrást és feleségét is kivégezték, három 
gyerekük maradt árván.” (Forrás: Teleki 2007, 145.; T: az áldozat 
fi a, Nacsa J. levele, és Horváth László)

   58.  Nacsa Andrásné Nagy Friss Ilona 38 év körüli háziasszony, 
három kiskorú gyermek édesanyja. 1944 őszén fegyveres szerb parti-
zánok elhurcolták szenttamási hajlékából, apró gyermekei mellől, a 
férjével (57.) együtt. Valószínűleg Nádaljára vitték mindkettőjüket, 
s ott a községháza udvarán lőtték őket agyon. Házukat kifosztot-
ták és telepeseknek adták. Gyermekeit vidéken, Adán nagyszüleik 
vették magukhoz és nevelték fel. (T: 4., 5., 33. és 47.) A TFB és 
DMA szerint: „Nacsa Ilona (*1906), András felesége, nádaljai ma-
gyar há ziasszony. 1944-ben Nádalján kivégezték.” (Forrás: Teleki 
2007, 145.) „Anyámat és több assszonytársát, miután megölték, a 
sintérház udvarában kifőzték szappannak.” „Andrást és feleségét, 
Ilonát is kivégezték. Három gyerekük maradt árván.” (T: az áldozat 
fia, Nacsa J. levele és Horváth László)

  59.  Nagy Ilona neve az Ozna által Nádalján kivégzett áldozatok 
névsorán van. (Kasaš 1996, 169–170.) A VL szerint: „Magyar. 
Kapcsolatot tartott a magyarokkal és árulkodott. Háborús bűnös. 
1944. október 31-én az óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Új-
vidék) A TFB és DMA adatai még: „Nagy Ilona, nádaljai magyar 
asszony. Az Ozna Nádalján végezte ki.” (Forrás: VL F. 183.)

   60.  Nagy István a VL szerint: „Magyar. Háborús bűnös.” Likvidálva. 
(Mezei VL, Újvidék) A TFB és DMA adatai még: „Nagy István, 
nádaljai magyar férfi. 1944-ben Nádalján kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.)

   61.  N. N. 50 év körüli, kacska kezű (egyik kézfeje hiányzott), magyar-
barát fehérgárdista orosz emigráns. 1944 novemberében fegyveres 
partizánok elhurcolták a csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s 
nyomtalanul eltűnt. (T: 5.) 
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   62.  N. Olga fiatalabb szerb nő, a csendőrökkel barátkozott, emiatt lett 
1944 őszén az elhagyott csendőrlaktanya épületébe hurcolva, s ott 
eltüntetve. (T: 5.) 

   63.  Obrovački [?] a TFB és DMA szerint: „Nádaljai (családnevéből 
ítélve szerb) földműves. 1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” 
(Forrás: VAB)

 64.  Pack Anna szlávosan Pak Ana. Az AKVB adatai szerint: a nádaljai 
német Adam 1937-ben született lánya, a kruševljei (Körtés) haláltá-
borba toloncolták szüleivel, s ott az embertelen életkörülményekbe 
1946. március 1-jén belehalt. (VAB; SZIM-TFB: Nyitott könyv. 
Szenttamás; DKTG Gádor [Gakovo] helyi iroda kruševljei elhunyt 
német nemzetiségű személyek táborában vezetett 1946. évi halotti 
anyakönyve 57. sorszáma, Zombori TL F. 457. 183. sz. „Variae” 
egysége)

   65.  Pálinkás Ilona a TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar házi-
asszony. 1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VAB; 
Teleki 2007, 146.)

   66.  Pálinkás Mihály a TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar férfi. 
1944-ben Nádalján kivégezték.” (Forrás: Teleki 2007, 146.)

   67.  Prodanov, Žarko a VL szerint: „Háborús bűnös.” Likvidálva. 
(Mezei VL, Újvidék) A TFB és DMA adatai még: „Prodanov Žarko, 
nádaljai szerb férfi. 1944. november 8-án Nádalján az óbecsei Ozna 
kivégezte.” (Forrás: VL F. 183.) 

   68.  Purać, Laza A TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar? [a Purać 
nemzetséget ismerve szerb – P. J. meg j.] földműves. 1944-ben Nádal-
ján kivégezték.” „Lazo legényembert a partizánok a saját szállásán 
verték agyon, állítólag az egyik gyilkos Mravić volt. Ez a gyilkosság 
már akkor történt, amikor megszűntek a magyarokkal szemben a 
gyilkosságok. (Forrás: VAB; Teleki 2007, 145.; T: Horváth László)

   69.  Reiter Gáspár Köteles 45 éves gazdálkodó, első világhábo-
rús veterán, két vitézségi és több más érdemérem tulajdonosa. 
Neje Federer Erzsébet, két gyermek édesapja. (Ajtay szerk. 1942, 
146–147.) 1944 őszén tanyás birtokáról, családja köréből fegyveres 
razziázó szerb partizánok Nádaljára, feltehetően az elhagyott csend-
őrlaktanya épületébe hurcolták, s ott nyomtalanul eltűnt. Később 
családját elűzték hajlékából és birtokáról. Ingóságát és jószágait 
szétlopták, ingatlanait meg államosították. Családját hihetőleg 
gyűjtőtáborba száműzték, s aki túlélte, később Németországba 
toloncolták. (T: 5. és 33.) 

   70.  Schmidt Krisztián 41 éves, sváb származású téglagyáros, neje 
Jung Kriszti na, egy 17 év körüli fiúgyermek édesapja. 1944 őszén 
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Köteles
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fegyveres szerb partizánok elhurcolták feleségével (71.) és kiskorú 
fiával (72.) együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s nyo-
muk veszett. Hajlékát kifosztották, gyárát, ingatlanait államosítot-
ták. (T: 5. és 33.) 

   71.  Schmidt Krisztiánné Jung Krisztina 38 év körüli háziasz-
szony, egy 17 év körüli fiúgyermek édesanyja. 1944 őszén fegyveres 
szerb partizánok elhurcolták férjével (70.) és kiskorú fiával (72.) 
együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyomuk ve-
szett. Hajlékukat kifosztották, ingatlanaikat államosították. (T: 5. 
és 33.) 

   72.  Schmidt Ferdinánd a téglagyáros Krisztián (70.) és Jung Krisz-
tina (71.) 17 év körüli fi a. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok 
elhurcolták szüleivel együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, 
s ott nyoma veszett. (T: 5. és 33.) 

   73.  Schneider Henrik középkorú, rokkant, sváb származású fogor-
vos. Neje [?] Katarina, gyermekük nem volt. 1944 őszén fegyveres 

Egy megáldott, fa emlékkereszt hirdette az utókornak a félelemben, rettegésben és néma 
fájdalomban eltelt 60 év után először megjelölt helyet, ahol leróhatták kegyeletüket, virágot 
helyezhettek el és megemlékezhettek az 1944. október 31-én és utána Nádalján lemészárolt 

ártatlan magyar mártírokról (Bakos Mihály felvétele a szerző gyűjteményéből)
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szerb partizánok elhurcolták hajlékából a feleségével (74.) együtt az 
elhagyott csendőrlaktanya épületébe, és ott mindkettőjüknek nyoma 
veszett. Házukat kifosztották és telepeseknek adták. (T: 5.) 

   74.  Schneider Henrikné [?] Katarina középkorú, sváb szárma-
zású gyermektelen asszony, a rokkant sváb fogorvos (73.) felesége. 
1944 őszén fegyveres szerbek elhurcolták férjével együtt az elhagyott 
csendőrlaktanya épületébe, s ott mindkettőjüknek nyoma veszett. 
Snajder Katica néven van rajta a Nádalján kivégzett áldozatok név-
során. (Kasaš 1996, 169–170.) A VL szerint: „(K. S.143) Magyar. 
Besúgó. Fosztogatta a zsidók és szerbek holmiját. Háborús bűnös. 
1944. október 31-én az óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvi-
dék) A TFB és DMA adatai még: „Snajder Katica, nádaljai magyar 
(?) háziasszony. Nádalján kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)

   75.  Sebők Ferenc 45 év körüli községi képviselő, nős, Sebők István 
(76.) apja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták fiával 
együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyoma veszett. 
(T: 5. és 33.) Seber Ferenc néven az óbecsei Ozna által Nádalján 
kivégzett áldozatok névsorán van. (Kasaš 1996, 169–170.) A VL 
szerint: „Magyar. Áruló és besúgó. Háborús bűnös. 1944. december 
2-án az óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A TFB és 
DMA adatai még: „Sebek Ferenc, (*1901), nádaljai magyar férfi. 
Nádalján végezték ki.” Ferencet Huszághgal együtt végezték ki, és 
mindkettőjüket dögtemetőbe dobták. (Forrás: VL F. 183.; Teleki 
2007, 145.; T: Horváth László)

   76.  Sebők István 25 év körüli gazdálkodó, nős, egy kiskorú gyermek 
édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s 
Nádalján, állítólag a községháza udvarán végezték ki. Édesapját 
(75.) is kivégezték. (T: 5. és 33.) 

 77.  Simon János nádaljai magyar férfi. A DMA adatai szerint: Háborús 
bűnös, és 1944. október 31-én Nádalján likvidálták. (VL F. 183.; 
Teleki 2007, 145.)

 78.  Simon Jánosné [?] Ilona nádaljai magyar háziasszony. A DMA 
adatai szerint 1944-ben Nádalján megölték. (Mezei VL, Újvidék; 
VAB; Teleki 2007, 145.)

   79.  Simonyi János 35 év körüli vadőr, neje [?] Mária, legalább egy 
kiskorú fiúgyermek ( János) édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb 
partizánok elhurcolták feleségével (80.) együtt kiskorú gyermeke(i) 
mellől az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyoma veszett. 
(T: 5.) Neve az Ozna által Nádalján kivégzett áldozatok névsorán 
van. (Kasaš 1996, 169–170.) A VL szerint: „Magyar. Besúgó, részt 
vett a letartóztatásokban és a börtönfoglyok verésében. Háborús 
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bűnös. 1944. október 31-én az óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, 
Újvidék) A TFB és DMA adatai még: „Simon János, de lehet, hogy 
Simonyi, nádaljai magyar férfi. Nádalján kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.; Teleki 2007, 145. ; SZIM-TFB: Nyitott könyv. Szenttamás, 
73. sorszám; ZTL F. 505.; Óbecsei Járásbíróság eljárása a Nagy 
István iránti szülői jog megfosztásáról; Kasaš 1996, 169–170.)

   80.  Simonyi Jánosné [?] Mária 30 év körüli háziasszony, legalább 
egy kiskorú gyermek ( János) édesanyja. 1944. november eleje egyik 
éjszakáján fegyveres szerb partizánok elhurcolták férjével (79.) 
együtt, alvó gyermeke(i) mellől, az elhagyott csendőrlaktanya épü-
letébe, s ott nyoma veszett. (T: 5.) A TFB és DMA szerint: „Mária, 
János felesége, nádaljai magyar háziasszony. 1944-ben Nádalján 
kivégezték.” (Forrás: VAB; Teleki 2007, 145.)

   81.  Szalai István a TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar munkás. 
A honi jugoszláv katonaság tagja. 1944-ben ismeretlen helyen ki-
végezték.” (Forrás: VAB; Teleki 2007, 145.; T: Horváth László) 

   82.  Sekicki, Dušan a TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar férfi. 
[Szerb névvel? – P. J. meg j.] Csendőr szakaszvezető. 1944-ben, 
elfogása után Nádalján a bikaistállónál nyilvánosan kivégezték.” 
(Forrás: Teleki 2007, 145.; T: Horváth László)

   83.  Sekić/Sejkić, Vasa a TFB és DMA szerint: „Nádaljai szerb férfi. 
Háborús bűnös. 1944. november 8-án, ismeretlen helyen az óbecsei 
Ozna kivégezte.” (Forrás: VL F. 183.)

   84.  Sepper Krisztina a TFB és DMA szerint: „A nádaljai német 
Noll Adam 1875-ben született leánya. Hazaáruló és kém. A 
tiszaistvánfalvi ( Járek) gyűjtőtáborban, 1945. augusztus 8-án vég-
elgyengülésben halt meg.” (Forrás: Vajdaság/Bácska – Járeki Helyi 
Közösség Halotti Anyakönyve, 152., 2508. sorszám)

   85.  Stanimirov, Budimir Buda a TFB és DMA szerint: „Nádaljai 
szerb férfi, téglagyár-tulajdonos. 1944-ben Nádalján kivégezték.”  
Budimir téglagyár-tulajdonos volt. A téglagyárnál verték agyon, 
mert nem akarta pénzelni a partizánokat. (Forrás: VAB; Teleki 
2007, 145.; T: Horváth László)

   86.  Táborosi János középkorú községi hivatalnok. 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok elhurcolták az elhagyott csendőrlakta-
nya épületébe, s ott el is tűnt nyomtalanul. (T: 5.) Neve az Ozna 
által Nádalján kivégzett áldozatok névsorán van. (Kasaš 1996, 
169–170.) A VL szerint: „Magyar. Besúgó, fosztogatta a zsidók és 
szerbek holmiját. Háborús bűnös. 1944. október 31-én az óbecsei 
Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A TFB és DMA szerint: 
„János, Nádalján kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.)
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   87.  Tajzai József neve Talzai Józsefként az Ozna által Nádalján ki-
végzett áldozatok névsorán található. (Kasaš 1996, 169–170.)

   88.  Tóbiás Ilona középkorú községi hivatalnoknő, 1944 őszén fegy-
veres szerb partizánok elhurcolták a csendőrlaktanya elhagyott 
épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt. (T: 5.) Neve Totbas Ilonaként 
az Ozna által Nádalján kivégzett áldozatok névsorán van. (Kasaš 
1996, 169–170.)

   89.  Tojzán József 45 éves mezőőr, neje [?] Julianna. 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai elhagyott csend-
őrlaktanya épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt. Feleségét (91.) is 
vele hurcolták halálba. Vagyonuk és házuk további sorsa éppúgy 
ismeretlen, mint gyermekeié. (T: 5. és 33.) A VL névsorán: „Ma-
gyar. 1941-ben letartóztatásokat végzett és fosztogatott. Háborús 
bűnös. 1944. október 31-én az óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, 
Újvidék) A TFB és DMA szerint: „József, Nádalján kivégezték.” 
(Forrás: VL F. 183.)

 90.  Tojzán József elírva Tojzas. Az AKVB szerint: Nádaljai magyar 
földműves, András 1894-ben született fi a. 1944 októberében Nádal-
ján likvidálták. (Forrás: ZTL F. 505.; Óbecsei Járásbíróság iratai Tojzas 
József és Tojzas Verona holttá nyilvánításáról; Kasaš 1996, 170.)

   91.  Tojzán Józsefné [?] Julianna 40 év körüli háziasszony, gyer-
mekei száma ismeretlen. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok 
elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott 
nyomtalanul eltűnt. Férjét (89.) is vele hurcolták halálba. Vagyonuk 
és gyermekeik további sorsa ismeretlen. (T: 5. és 33.)

   92.  Tojzán Mihály 25 év körüli nőtlen férfi, községi vadőr. 1944 
őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőr-
laktanya elhagyott épületébe, s ott eltűnt nyomtalanul. Szüleit (92. 
és 93.) is vele hurcolták halálba. (T: 5. és 33.) Tajzai Mihály néven 
az Ozna által Nádalján kivégzett áldozatok névsorán van. (Kasaš 
1996, 169–170.) A VL szerint: „(K. S. 141) Magyar. Honvéd ön-
kéntes és besúgó. Háborús bűnös. 1944. október 31-én az óbecsei 
Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A TFB és DMA adatai még: 
„Tajzan Mihalj, családneve lehet, hogy Tojzán, nádaljai magyar 
férfi, Verona és Mihály Nádalján született Mihály vagy József nevű 
fia. Nádalján kivégezték.” Mihályt (vagy Józsefet?), a fiút szüleivel 
együtt kivégezték, csak a lányuk, Juliska maradt életben. (Forrás: 
VL F. 183.; Teleki 2007, 145.; T: Horváth László)

   93.  Tojzán Mihály, id. az előző nőtlen férfi 50 év körüli édesapja, 
nejével (94.) és fiával (92.) együtt hurcolták el fegyveres szerb 
partizánok az elhagyott nádaljai csendőrlaktanya épületébe, s tűnt 
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ott el nyomtalanul. (T: 5. és 33.) A TFB és DMA szerint: „Tajzan 
Mihály, de lehet hogy Tojzán Szenttamáson született nádaljai ma-
gyar férfi. Magyar önkéntes, háborús bűnös. 1944-ben az óbecsei 
Ozna Nádalján kivégezte.” (Forrás: VAB; Teleki 2007, 145.) Tajzan 
Mihályt és feleségét, Tajzán Veronát, továbbá Tajzán Mihályt (vagy 
Józsefet), a fiukat kivégezték, csak a lányuk, Juliska maradt életben. 
(T: Horváth László; ZTL F 505.; Óbecsei Járásbíróság iratai Tojzas 
József és Tojzas Verona holttá nyilvánításáról; VL F. 183.)

   94.  Tojzán Verona, Albert 1894-ben született lánya. 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya 
elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt. Fiát (81.) és férjét 
(82.) is vele együtt hurcolták halálba. (T: 5. és 33.) Neve, Tajzai 
Vera az Ozna által Nádalján kivégzett áldozatok névsorán. (Kasaš 
1996, 169–170.) A VL szerint: „Tojzán Vera. Magyar. Besúgott és 
beszélte, kit kell megölni. Háborús bűnös. 1944. október 31-én az 
óbecsei Ozna likvidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A TFB és DMA 
adatai még: „Tajzan Verona, de lehet, hogy Tojzán, Mihály felesé-
ge. Szenttamáson született nádaljai magyar háziasszony. Nádalján 
kivégezték.” (Forrás: VAB; Teleki 2007, 145.) Tajzan Mihályt és 
feleségét, Tajzán Veronát, továbbá Tajzán Mihályt (vagy Józsefet), 
a fiukat kivégezték, csak a lányuk, Juliska maradt életben. (T: 
Horváth László; ZTL F. 505.; Óbecsei Járásbíróság iratai Tojzas 
József és Tojzas Verona holttá nyilvánításáról; VL F. 183.)

   95.  Tóth Bagi Ilona fiatal, magányos háziasszony. 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya 
elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt. (T: 5.) A VL szerint: 
„Magyar. Besúgott az ügynököknél, ő az oka egy elvtársnő elfogá-
sának. Háborús bűnös. 1944. október 31-én az óbecsei Ozna lik-
vidálta.” (Mezei VL, Újvidék) A TFB és DMA adatai még: „Ilona. 
Nádalján kivégezték.” (Forrás: VL F. 183.; ZTL F. 505.; Óbecsei 
Járásbíróság Iratai a Nagy István iránti szülői jog megvonásáról; és 
Kasaš 1996, 196.) 

   96.  Trencséni Dezső a TFB és DMA szerint: „Nádaljai magyar férfi. 
Tanító, a Honi Jugoszláv Katonaság tagja. Trenčanji Deže névvel 
1944-ben Nádalján kivégezték.” Trancsányi Dezső tanító kínzás 
közben halt meg. Volt egy Fan Branko nevű cigány, akinek az volt 
a dolga, hogy az agyonkínzott vagy már halott embereket kihúzza 
a kertbe, ahol a tömegsír volt. A tanítót lábánál fogva kihúzta a sír 
szélére, ott még egyet belelőttek a már halott emberbe. (Forrás: 
VM – Belgrádi Kerületi Bíróság 318/06-45 sz. anyaga; Teleki 2007, 
144–145.; T: Horváth László)
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Az 1944–1945-ös turjai népirtás vértanúi 

      1.  Bachmann Ferenc 66 éves sváb származású kéményseprőmes -
  ter, első világháborús veterán (Kertész – De Sgardelli 1942, 3., 4.) 

1944. november elején fegyveres szerb partizánok elhurcolták haj-
lékából feleségével (2.) együtt, s azóta nem adott magáról életjelt. 
Házát kifosztották, majd szerb telepeseknek osztották ki. (T: 24., 
30. és 52.) 

      2.  Bachmann Ferencné [?] 60 év körüli sváb háziasszony. 1944. 
november elején fegyveres szerb partizánok elhurcolták férjével (1.) 
együtt. Hajlékukat kifosztották és telepeseknek adták. (T: 24., 30. 
és 52.) 

 3.  Czvitkó Mihály Márton 40 év körüli fia. Községi rendőrpa-
rancsnok Turján. Neje Szép Mária, két kiskorú g yermek apja. 
1941-ben több beosztottjával áthelyezték Szenttamásról a turjai 
hivatalba, családja továbbra is Szenttamáson élt. 1944. október 
17-én este szenttamási legénységét elengedte családjukhoz Szent-
tamásra, s ő egyedül vállalta a hétvégi ügyeletet. Szép Imre (szintén 
szenttamási) postai levélkihordót meghívta az őrsre, este fordulna 
be hozzá beszélgetni: Ő el is fogadta a meghívást. Már sötéte-
dés után négy-öt helybeli szerb: Đurica Jojkić, Paja Jojkić, Žara 
Pavkov, Skeledžić és Milenko Miković 18 év körüli diák berontott 
az őrsre fegyverét a két emberre szegezve. Ez utóbbi lefegyverezte 
a rendőrfőnököt, megmotozta a postást, van-e fegyvere. A három 
fegyveres a rendőrtisztet kivezette a községháza udvarára, a diák 
meg a postást pisztolyával sakkban tartva bent maradt az őrsön. 
Három lövés hallatszott az udvar felől, a partizánok visszatértek 
a helyiségbe. Žara Pavkov ráparancsolt a rémült postásra, vezesse 
őt főnök asszonya lakásához, és zörgesse azt ki. Kinyittatta vele a 
postát, pénzt keresett, meg összetörte a távírót és más felszerelést, 
azután távozott. Kettőjüket nem bántották. Miután visszakísérte 
főnök asszonyát lakására, a postás rettegve visszatért a rendőrőrsre 
az ottmaradt bőrkabátjáért és a postás táskáért. Senkit és semmit 
sem talált ott. A rendőrségi fegyvert és lőszert, de még a postás 
bőrkabátot és táskát is elvitték a partizánok. Menekülve igyekezett 
elhagyni a helyszínt, amikor megpillantotta az udvaron fekvő rend-
őrtetemet, amint egy Rusz ragadványnevű iszákos alak forgatja és 
kutatja át a zsebeit. A fosztogató távozása után már nem mert még 
egyszer az utcára kilépni. Átvetette magát a kerítésen a szomszédos 
ház udvarába, és a szalmakazal tövébe bújva várta meg a reggelt, 
illetve a Szenttamásról érkező csendőr- és honvédkülönítményt, 
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amellyel aztán ő is hazatért. Akciója során a partizáncsapat azon 
az éjjelen még három, a magyar államhoz lojális turjai szerbet is 
kivégzett. Czvitkó rendőrfőnököt állítólag Szenttamásra hozták 
haza eltemetni, mások úgy tudják, Ágó János szenttamási csend-
őrrel együtt Bácsföldvárra vitték, mert Szenttamásért akkor már 
harcok folytak. Ez nem valószínű, mert Bácsföldvár már egy héttel 
korábban elesett. (T: 17., 24., 30. és maga Miković Milenko, az 
egyik merénylő a szerzőnek tett vallomása) A VL szerint: „Mihalj 
Cvetko. Háborús bűnös.” Likvidálva. (Mezei VL, Újvidék)

      4.  Govorčinov, Božidar középkorú szerb férfi, jegyző volt Turján 
a magyar időben. Évekkel később hallottam turjai ismerőseimtől, 
hogy a fordulatkor őt is likvidálta az új, kommunista hatalom. (T: 
Szép Á. Imre egykori postás Turján)

      5.  Kalezić, Savo a DMA szerint: „turjai szerb férfi. Ismeretlen 
helyen kivégezték.” (Forrás: VM-K.3034/85 sz. Újvidék körzeti 
áldozatnévsor)

      6.  Maletin, Svetozar Cvetko 45 év körüli szerb községi pénz-
táros a magyar időben. 1944. október 17-én éjjel a rendőrőrsöt is 
megtámadó négy-öt helybeli szerb fegyveres partizán Đurica Jojkić 
és Žarko Pavkov vezetésével a szomszédjával bezörgettettek a há-
zához, hívja át, bajban van, sürgős segítségre van szüksége. Ahogy 

A turjai községháza, Czvitkó rendőrfőnök és a Hornyik lányok véres és gyalázatos 
likvidálásának helyszíne (A szerző gyűjteményéből)
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a segítőkész ember kilépett az utcára, az öt fegyveres közrefogta, 
és a falu vége felé tuszkolta. Útközben tudtára adták, hogy valami 
hazafi as rögtönítélő bíróság halálra ítélte a „megszállókkal” való kol-
laborálásért, s hogy kivégzésre viszik. Minden kérlelése, könyörgése 
ellenére agyonlőtték a falu végén. (T: 24. és a kivégzőosztag akkor 
fiatal tagja később ezt elmondta a szerzőnek) A DMA szerint: 
„Maletin Cvetko, Milovan 1898-ban született fia. Szerb férfi. Há-
borús bűnös. 1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85 sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)

      7.  N. [?] János A turjai Schaffhanser-malom 45 év körüli főmolnára, 
nős, legalább egy, 18 év körüli gyermek apja. 1944 októbere végén 
fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékából, a fiával (8.) 
együtt, s többé nem adott magáról életjelt. Nejét és családja többi 
tagját elűzték, vagyonát széthúzták. (T: 52.) 

      8.  N. [?] Jani 18 év körüli molnársegéd, János (7.) még kiskorú fia. 
1944. október végén fegyveres szerb partizánok elhurcolták édes-
apjával együtt, s többé nem adott életjelt magáról. (T: 52.) 

      9.  N. N. Koros, szerb nemzetiségű turjai nyugdíjas, első világháborús 
honvédtiszt. 1944. október 17-én éjjel a rendőrőrsöt is megtáma-
dó öttagú helybeli kivégző partizánkülönítmény őt is elhurcolta 
házától, útközben Paja Jojkić közölte vele a „hazafias” rögtönítélő 
bíróság halálos ítéletét kollaborálásért. A falu végén őt is lelőtték. 
(T: 24. és a kivégzőosztag akkor fiatal tagja később a szerzőnek ezt 
is elmondta)

   10.  N [?], Sava a félkezű Govorčinov középkorú szerb veje, magyar 
időben turjai községi képviselő. 1944. október 17-én éjjel a rendőr-
őrsöt is megtámadó öttagú helybeli kivégző partizánkülönítmény 
őt is szomszédsegítési csellel csalta ki házából, s hurcolta ki a falu 
végére. Ott közölték vele a halálos ítéletet. Keseregve ismételgetett 
könyörgése és további együttműködési készsége hangoztatása elle-
nére őt is lelőtték a helyszínen. (T: 24. és a kivégző különítmény 
akkor fiatal tagja a szerzőnek ezt is elmondta) 

   11.  Schaffhauser [?] ún. Száva középkorú turjai sváb malomtulaj-
donos, a felesége, ún. [?] Sztána. Három gyermek apja. 1944 őszén 
fegyveres szerb partizánok elhurcolták családja minden tagjával 
együtt a Zombor környéki sváb faluban, Csonoplyán (sváb nevén 
Hügelhorst) létesített haláltáborba. A gyenge egészségi állapotú 
családfő nem élte túl a tábor kegyetlen életkörülményeit, akárcsak 
szintén beteges neje (12.) és haladottan terhes menye (13.) sem. 
A család túlélő tagjait kitoloncolták Németországba. Ezek tudó-
sították később turjai szomszédaikat, így a tanú szüleit is, a család 
tragédiájáról. (T: 52.) 
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   12.  Schaffhauserné [?] ún. Sztána középkorú turjai sváb háziasz-
szony, a malomtulajdonos felesége, három gyermek édesanyja. 1944 
őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták egész családjával együtt 
a Zombor környéki sváb faluban, Csonopolyán (sváb nevén: Hügel-
horst) létesített haláltáborba. A beteges asszony nem élte túl a tábor 
kegyetlen életkörülményeit, akárcsak beteges férje (11.) és haladottan 
terhes menye (13.) sem. A család túlélő tagjait kitoloncolták Német-
országba. Vagyonukat szétlopták, államosították. (T: 52.) 

   13.  Ifj. Schaffhauserné [?] Barbara 20 év körüli turjai sváb fia-
talasszony, az előbbi malomtulajdonos házaspár menye. 1944 őszén 
szerb fegyveres partizánok hurcolták el a férje katonáskodása idején 
annak szüleivel élő, haladottan terhes menyecskét férje családjával 
együtt a Zomborhoz közeli sváb faluban, Csonoplyán (sváb nevén: 
Hügelhorst) létesített haláltáborba. A terhességi rendellenességgel 
élő asszonyka nem élte túl a tábor kegyetlen életkörülményeit, 
újszülöttjével együtt belehalt az idő előtti, segítség nélküli szülés-
be. A család túlélő tagjait később kitoloncolták Németországba. 
Malmukat, vagyonukat elkobozták. (T: 52.) 

   14.  Vujin, Jelisije Lesa szerb férfi. Turján falubíró volt a magyarok 
idején. Évekkel később turjai ismerőseim mondták a szenttamási 
piacon, hogy őt is likvidálta a titói partizánhatalom. (T: Szép Á. 
Imre, a postai levélkihordó) A VL szerint: „Vujin Jelisije, szerb férfi. 
Háborús bűnös.” Likvidálták. (Mezei VL, Újvidék) A DMA adatai 
még: „Simo 1883-ban született fia. 1944-ben ismeretlen helyen ki-
végezték.” (Forrás: VL F. 183.; VM-K-3034/85 sz. Újvidék körzeti 
áldozatnévsor)

   15.  Vujin, Tanasija szerb férfi . Rendőr. A 2851. sz. névtelen feljelen-
tés nyomán letartóztatások, ARMIJA. Háborús bűnös. (Mezei VL, 
Újvidék) A DMA adatai még: „Népellenség, a kommunista hatalom 
ellenzéke.” Ismeretlen helyen likvidálták. (Forrás: VL F. 183.)

   16.  Zeremski, Lazar „Turjáról. Háborús bűnös”. Likvidálták. (Mezei 
VL, Újvidék) A DMA adatai még: „Szerb férfi, Mito 1879-ben 
született fia. 1944-ben ismeretlen helyen kivégezték.” (Forrás: VL 
F. 183.; VM-K.3034/85 sz. Újvidék körzeti áldozatnévsor)
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A szenttamásiak és a Petőfi brigád
A BR IGÁDBA K ÉN YSZER Í T T ET T EK KÖZÜL ELESET TEK 

ÉS SEBEIKBE BELEH ALTA K NÉVSOR A

      1.  Ali E. Pál (1925–1945), István és Szép Erzsébet 19 éves, nőtlen 
fia, Baranyában esett el. (Subić 1996, 374–378.; T: 25. és 33.) 

      2.  Andróczki János (1925–1944) 19 éves legény, 1944 őszén a Petőfi  
brigád harcosaként esett el. (Subić 1996, 374–378.; T: 20 és 33.) 

      3.  Bacsa Gy. Károly (1925–1944), József fia. Süketnéma szülők 19 
éves nőtlen fi a, Szlavóniában esett el. (Subić 1996, 374–378.; T: 41.) 

      4.  Benei Gy. János (1927–1945) alig 18 éves legény, Boszniában 
esett el. (Subić 1996, 374–378.; T: 18. és 33.) 

      5.  Bezzegh P. Ádám (1926–1944) alig 18 éves legény. Baranyában 
esett el. (Subić 1996, 374–378.; T: 18. és 20.) 

      6.  Briják P. Gyula Zúgó (1927–1945,) Pál és Rencsár Erzsébet 
17 éves legény fia, 1945 elején Slavonski Brodnál esett el. Eszéken 
lett elhantolva, majd utólag hazahozva. (Subić 1996, 374–378.; T: 
12., 20. és 28.) 

      7.  Csibri B. Lajos (1925–1945), Benjámin és Kisbajmoki Gizella 
19 éves fia, nem vállalta a fegyveres szolgálatot. A munkaszolgálat 
embertelen körülményei közepette megrongálódott az egészsége, 
s ebbe fiatalon belehalt. Édesapját időközben az itthon hőzöngő 
fegyveres szerb partizánok kivégezték. (T: 34., 35. és 54.) 

      8.  Dudás Lajos (1925–1944) 19 éves, nőtlen villanyszerelő, hadra 
fogása után nemsokára Baranyában esett el. (Subić 1996, 374–378.; 
T: 20. és 33.) 

      9.  Dudás I. Vince (1925–1945) alig 20 éves, Kiskőszegnél (Batina) 
esett el. (Subić 1996, 374–378.)

      10.  Habenyák Gy. Ferenc (1926–1944) alig 18 éves legény, Bara-
nyában esett el. (Subić 1996, 374–378.; T: 20. és 33.) 

      11.  Horváth A. Pál (1924–1945) nőtlen földműveslegény, 21 évesen 
Baranyában esett el. (Subić 1996, 374–378.) 

      12.  Horváth Vince (1925–1944) 19 éves legény. (Subić 1996, 
374–378.; T: 15.) 

      13.  Kovács M. Márton (1927–1944), Mihály és Szép Petronella 
17 éves kéményseprősegéd fi a, Szlavóniában esett el. Szülei utólag 
hazahozatták tetemét. (Subić 1996, 374–378.; T: 10., 20., 25., 28. 
és 32.) 

      14.  Lukács D. Béla (1924–1945) Dániel szűcssegéd nőtlen fia, 
honvédsorozáson kiszűrt húszéves férfi, Baranyában esett el. (Subić 
1996, 374–378.; T: 33.)

   

   

      

      

Kovács M. 
Márton

Briják Gyula 
Zúgó
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      15.  Lukács J. Péter (1926–1944) alig 18 évesen lett fegyver alá fog-
va, és elesett Szlavóniában. (Subić 1996, 374–378.; T: 20. és 33.) 

      16.  Morvai J. Ferenc (1925–1944), József és Holló Borbála 19 éves 
villanyszerelő fia, Eszéknél esett el. Szülei utólag hazahozatták 
tetemét. (Subić 1996, 374–378.; T: 18, 20 és 28.) 

      17.  Ragács M. János (1927–1946) 17 évesen megsebesült, és két évre 
rá Samoborban, a hadikórházban belehalt sebeibe. (Subić 1996, 
374–378.)

      18.  Romoda István (1925–1944), Katona Margit 19 éves fia, néhány 
bácsföldvári és topolyai társával vonakodott megrohamozni az 
aknamező túlsó oldalán levő német hadállást. Elrettentő példának 
bajtársaik szeme láttára végezték ki őket Bezdánnál. (T: 18., 20., 
33. és 41.) 

      19.  Tojzán A. Sándor (1926–1944) 18 éves nőtlen fiú, Szlavóniában 
esett el. (Subić 1996, 374–378.; T: 33. és 50.)

A statisztika tükrébe helyezve e fi atal szenttamási magyar fi úk sorsát minden hatodik 
csatasorba állított személy elesett a harctéren. Összesen 19-en. A fegyver alá fogott és 
nyilvántartásba is vett szenttamási magyar fi úknak ez erős 16%-a.

Sokkal tragikusabb képet mutat ez a statisztika, ha elemezzük, milyen fájdalom és gyász 
árnyékolta be a frontokról testi épségben vagy rokkantan, de életben hazatért harcosok 
örömét, hogy túlélték a háború borzalmait. Nem örülhettek ugyanis felhőtlenül, mert 
közülük négynek, 3,22%-nak apját és anyját kivégezték itthon a partizánok. 

Tíznek, illetve 8%-nak egyik szülője, apja vagy anyja jutott e tragikus sorsra. További 
34-nek, erős 27%-nak egy vagy több közeli vagy távolabbi rokona esett áldozatul az itthon 
fegyvertelen civilekkel szemben hőzöngő „harcosoknak”. Négyen pedig, illetve 3,22%, 
sehol sem lelhették meg családjuk egyetlen tagját sem, mert szüleiket, testvéreiket elűzték 
hajlékukból, kitoloncolták az országból. 

E statisztika megszemélyesítésére nem egy fejezetnyi, hanem egy kötetre való adat-
feltárás szükséges, a mi fő munkatémánk azonban az 1944–1945-ös szenttamási razzia 
ártatlan polgári áldozatainak feltárása, azonosítása és megörökítése, s e munkának egyik 
mellékterméke csupán e névsor, éppen úgy, mint a világháborúban odaveszett szenttamási 
honvédek vagy a hajlékukból erőszakkal elűzött civil lakosságra vonatkozó adatok begyűj-
tése és publikálása. 

Mindezek a sorsüldözött, a háború vérzivatarában és az azt követő etnikai tisztogatások 
során Szenttamásról eltűnt személyek egyes csoportjaira lebontott kutatások akár külön-
külön tanulmánynak vagy könyvnek is elegendő adatanyagot szolgáltathatnak.
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A Petőfi brigádban szolgálatot teljesített 
szenttamási magyar fiatalok teljes névsora

(Dőlt betűkkel kiemelve az áldozatok)

  1.  Ali E. Pál
  2.  Andróczki Ferenc
  3.  Andróczki János
  4.  Andróczki Sándor
  5.  Bacsa Gy. Károly
  6.  Bakos A. Mihály
  7.  Bálizs Tamás
  8.  Benei Gy. János
  9.  Béres S. József
 10.  Berkes M. István
 11.  Bertók. I. Illés
 12.  Bezzegh P. Ádám
 13.  Bezzegh A. János
 14.  Biki J. Joákim
 15.  Blazsanyik G. Géza
 16.  Briják P. Gyula
 17.  Czeller Lajos
 18.  Czelluska L. Lajos
 19.  Csibri B. Lajos
 20.  Dancsó Gy. János
 21.  Dosztán M. János
 22.  Dudás Lajos
 23.  Dudás I. Vince
 24.  Dukai A. Lajos
 25.  Fazekas J. János
 26.  Fazekas S. János
 27.  Fazekas I. Márton
 28.  Fehér F. János
 29.  Fehér F. József
 30.  Flóris K. Károly
 31.  Fodor I. István
 32.  Füstös I. Illés
 33.  Gálik J. János
 34.  Gavlik J. József
 35.  Gazdik A. Antal
 36.  Gyurák P. Péter
 37.  Habenyák Gy. Ferenc

 38.  Habenyák J. József
 39.  Hatala F. Gyula
 40.  Hegedűs F. Antal
 41.  Hodoniczki Gy. Joszip ( József )
 42.  Horváth J. Ferenc
 43.  Horváth Gy. István
 44.  Horváth J. János
 45.  Horváth J. Lajos
 46.  Horváth M. Mihály
 47.  Horváth A. Pál
 48.  Horváth Vince
 49.  Horgász M. József
 50.  Ifjú J. János
 51.  Isaszegi Tóth Ferenc
 52.  Isaszegi Tóth A. János
 53.  Jagics J. János
 54.  Jenei T. János
 55.  Karpogyenko E. Alekszandar 
  (Sándor)
 56.  Karpogyenko E. Mihajlo 
  (Mihály)
 57.  Katona István
 58.  Kiss Gy. Gyorgye (György)
 59.  Kiss Gy. Joszip ( József )
 60.  Kiss A. József
 61.  Kiss I. József
 62.  Kiss M József 
 63.  Kiss M. Mihály 
 64.  Kocsis J. József
 65.  Koller T. Kálmán
 66.  Kovács L. Gyula
 67.  Kovács A. István
 68.  Kovács M. Márton
 69.  Könnyű J. Sándor 
 70.  Kuszli István 
 71.  Lakatos J. Rudolf
 72.  Lintner K. Tamás 
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 73.  Lukács D. Béla 
 74.  Lukács I. Károly 
 75.  Lukács J. Péter 
 76.  Makra G. Antal 
 77.  Malatin István 
 78.  Mandics K. József
 79.  Molnár P. Károly Briza
 80.  Morvai J. Ferenc
 81.  Nagy Péter 
 82.  Németh I. Andrej (András)  
  83.  Németh F. Szteván (István)
  84.  Németh I. Pál 
  85.  Noll József 
  86.  Papp P. György (T54.) 
  87.  Paratzky L. Lajos 
  88.  Paratzky M. Sándor 
  89.  Paska F. Péter 
  90.  Pekalics István 
  91.  Péntek Sz. Pál 
  92.  Piontek P. Károly
  93.  Pirovics Eugen ( Jenő)
  94.  Ragács M. János 
  95.  Ragács E. József
 96.  Rencsár T. Gusztáv
 97.  Rind M. Mátyás
 98.  Robotka István
 99.  Romoda Gy. Ferenc

 100.  Romoda István (Katona)
 101.  Salamom I. István
 102.  Sándor A. András Gatyás
 103.  Sarnyai D. György
 104.  Sütő M. Géza
 105.  Süveges Gy, Sándor 
 106.  Stefán Lajos
 107.  Szabadi I. Mihály
 108.  Szekrény K. János (T 28/33.)
 109.  Szép F. Ferenc
 110.  Szikora N. Alekszandar (Sándor)
 111.  Szűcs I. Illés
 112.  Takács I. István
 113.  Takács F. Péter
 114.  Tiszta M. Pál 
 115.  Tojzán István
 116.  Tojzán J. József
 117.  Tojzán A. Sándor 
 118.  Tojzán L. Sándor
 119.  Tojzán J. József
 120.  Torma Illés
 121.  Tóth M. 
 122.  Tóth S. Sándor
 123.  Vajda J. Sándor
 124.  Varga L. Antal
 125.  Zóki F. József

A 125 megközelítőleg pontos száma azoknak a 17 és 20 év közötti szenttamási magyar 
fi úknak, akiket ígérgetéssel, fenyegetéssel, megfélemlítéssel fegyverbe sikerült fognia a titói 
hatalomnak. Saját öltözetükben, előzetes kiképzés nélkül, csak a leventeoktatás során szer-
zett tudással, többnyire fapuskákkal harcba vetették őket azzal az utasítással, hogy fegyvert, 
ruhát, cipőt az ellenségtől kell elvenniük. 

Arról nincs nyilvántartás, hogy mekkora, de jelentős azoknak is a száma, akik a megfé-
lemlítések ellenére megtagadták a fegyverbe állást. Ők inkább vállalták a gyakran megalázó 
frontháttéri kényszermunka-szolgálatot, ami főként abból állt, hogy az elűzött németek és 
magyarok hátramaradt javait begyűjtsék és a fronton harcolókat ellássák. Erről főleg a 20., 
34. és 48. kódszámmal jelölt tanúk közöltek bővebben adatokat.

A névsorban felsoroltak zömét prof. dr. Radoslav Subić már korábban is idézett könyvé-
ből vettem át és kiegészítettem még a saját, tanúk visszaemlékezésein alapuló, összegyűjtött 
adataimmal.
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A háborúban honvédként elesett, meghalt, eltűnt 
és hadifogolyként elveszett szenttamásiak

      1.  Bajsai Vojnits Sándor (1912–1944) honvéd, Ivanics Erzsébet fi a, 1. honv. 
h. von. o. Talmi novicénél 1944. július 4-i égési sebeibe halt bele. (Bús–Szabó 
1999, 354)

      2.  Bálizs János (19??–1943) tart. honvéd, 7/II. zlj. Andrási Kiss Ilona fi a, 1943. 
ja nuár 17-én orosz hadműveleti területen, Ribenszkojénál veszett el. (HM-HILM) 

      3.  Benák József (1923–1944) honvéd, Benák Mária fi a, 20/I. zlj. 1944. október 
6-án Pikujnál, az 1405 m. ponton fejlövéstől esett el. (Bús–Szabó 2001, 445)

      4.  Benei Mihály (19?!–1944) őrvezető, 1944. október 10-én Makónál esett el, 
s ott is lett eltemetve. (Bús–Szabó 2001, 448)

      5.  Benkó József (19??–1943) honvéd, 1943 decemberében szovjet hadműveleti 
területen esett el. (T: 1 és 46.) 

      6.  Bergel Gusztáv (1912–1945) honvéd, Szt. László ho. gr. e. János és Ivanics 
Rozália fia, 1944. december 26-án Helembánál (Leléd) hadifogságba esett. 
(HM-HILM) Nejét, Velez Annát a sztálindobasi fogolytábor értesítette a Szov-
jetunióban 1945. november 29-én bekövetkezett haláláról. (R. k. Eak, 1945) 

      7.  Berkes István (1920–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Erős Ágnes fia, 1944. október 
18-án, Szenttamás védelme során veszett el. (HM-HILM) 

      8.  Bíró Mátyás (1921–1945) honvéd, Kátai Marcella fia, 4/I. hu. o. 1945. január 
12-én szilánksérüléstől esett el Bakonysárkánynál. (Bús–Szabó 2001, 458.)

      9.  Boszkovitz Lajos (1905–1943) kmsz. 105/7. táb. mu. szd. Káhn Laura fia, 
1943 márciusában orosz hadműveleti területen veszett el. (HM-HILM) 

   10.  Czapár Lajos (1922–1944) honvéd, Rizsa Franciska fia, 2/II. hu. o. Isten-
földjéről (kutasi tanyavilág, Mileševo) vonult be 1944. október 8-án, Szentesnél 
sebesülésbe halt bele. (Bús–Szabó 2001, 504.)

   11.  Csibri István (1906–1944) honvéd, Szt. László ho. gr. e. SAS-behívóra vonult 
be. 1944. december 27-én a Felvidéken, Kicsindnél aknatalálattól esett el. (T: 
25. és 54.) 

   12.  Čokić, Lesa (1920–1943) tart. honv. 17/I. zlj. Karin Katalin Katica fia, 1943. 
május 20-án orosz hadműveleti területen veszett el. (HM-HILM)

   13.  Davidov, J. Milivoj (1920–1942) földműves, honvéd, Ergelašev Lenka fia, 
17/II. zlj. 1942. október 30-án orosz hadműveleti területen, Stanovojénál halt 
bele sebeibe. (Bús–Szabó 1999, 413.; Subić 1996, 381.) 

   14.  Debeljački, N. Mita (1896–1944) Milka Savić földműves fia, musz. 5023. 
nemzetiségi musz. szd. 1944. december 22-én lábsérüléssel Székesfehérváron 
kórházba átadva, ott veszett el. (HM-HILM; Subić 1996, 381.)

   15.  Devecserszki Illés Ilija (1896–1945) földműves, Marjanov Kata fia, 
musz. 5023 nemzetiségi mu. szd. 1945. március 11-én tüdővészben halt meg 
Sárváron. (Bús–Szabó 2001, 516.; Subić 1996, 381.)
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   16.  Döme Mihály (1920–1943) tart. honvéd, 13/II. zlj. Bertók Erzsébet fia, 1943. 
január 16-án Markinál, orosz hadműveleti területen veszett el. (HM-HILM)

   17.  Epstein Sándor (1904–1943) Kmsz., V. kmsz zlj. Reichenstein Szidónia 
fia, 1943 januárjában orosz hadműveleti területen hadifogságban veszett el. 
(HM-HILM) 

   18.  Faragó Dezső (19??–1944) honvéd, 10. szé. hö. zlj. Tompa Berta fia, 1944. 
szeptember 5-én Ozsdolánál aknarobbanástól sebesülten veszett el. (HM-
HILM) 

   19.  Fekete Ferenc (1927–1944) Fekete Teréz 17 éves levente fia. 1944. október 
elején önként bevonult honvéd, orosz hadműveleti területen esett el. (T: 24., 
33. és Paratzky László, az unokaöccse) 

   20.  Fenyvesi András (1906–1945) honvéd, Szt. László ho. gr. e. Simonics Mária 
fia, 1944 karácsonya után a Felvidéken fogságba esett. (T: 25. és 54.) Nejét, 
Paratzky Évát a Novi Satk-i fogolytábor értesítette 1945. november 29-én a 
Szovjetunió hadifogolytáborában bekövetkezett haláláról. (R. k. Eak. 1945) 

   21.  Frenkel Adolf (1898–1943) Kmsz,105/9 táb. mu.szd. Spitzer Fáni fia, 
1943. március 3-án Kogicsevkánál, orosz hadműveleti területen veszett el. 
(HM-HILM) 

Keresztáldás egyházi és világi megemlékezésen a Szenttamás védelmében hősi halált halt 
honvédeknek 65 év félelem, némaság és tétlenség után állított emlékfejfájánál 

(Balassa Tibor felvétele a szerző gyűjteményéből)
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   22.  Fullajtár István (1921–1944) honvéd, Zóki Julianna fia, 3 gk. löv. zlj. 
1944. október 20-án Kiskunhalasnál aknaszilánktól esett el. (Bús–Szabó 2001, 
564.)

   23.  Fülöp Mihály (1920–1944) honvéd, 20/III. zlj. Novák Ágnes fia, 1944. 
szeptember 7-én Galicia Scole-nál aknaszilánktól sebesülten veszett el. (HM-
HILM)

   24.  Gál Péter (1923–1942) honvéd, Horváth Erzsébet fia, 53/III. zlj. 1942. au-
gusztus 10-én szovjet hadműveleti területen, Novo Uszpenszkánál fejsérüléstől 
esett el. (Bús–Szabó 1999, 454.)

   25.  Gálik Ferenc, ifj. (1919–1944) honvéd, id. Ferenc fia, Sütő Juszti férje. 1944-
ben szovjet hadműveleti területen veszett el. (T: 26., 28. és 50.) 

   26.  Gálik György (1908–1944) honvéd, 24/I. zlj. Nagy Katalin fia, 1941. no-
vember 2-án Csapnál aknaszilánktól sebesülten veszett el. (HM-HILM) 

   27.  Gálik Lajos (1916–1944) honvéd, idősebb Ferenc idősebbik fia. 1944-ben 
szovjet hadműveleti területen veszett el. (T: 1., 26. és 50.) 

   28.  Gálik Péter (1914–1944) honvéd, gazdálkodó, Sütő Franci férje, két kiskorú 
gyermek apja. 1944-ben szovjet hadműveleti térségben veszett el. (T: 1., 26. 
és 50.) 

 Egykori csapattársak, a 16. hv. zlj. honvédei koszorúznak és tisztelegnek elesett hős 
bajtársaik emlékfejfája előtt (Balassa Tibor felvétele a szerző gyűjteményéből)
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   29.  Gálik Vendel (192?–1944) honvéd, 14/I. zlj., Molnár Anna fia, gazdálkodó, 
Briják Franciska férje, egy kicsi lány apja. 1944-ben sebeibe halt bele. (HM-
HILM; T: 1. és 28.) 

   30.  Gertner József (1918–1944) honvéd, ácssegéd, Gavlik Éva fia, Király Józsi 
sógora, Rózsa fivére. 1944. október 29-én Érsekcsanádnál sebesülten veszett 
el. (Bús–Szabó 2001, 580.; T: 12. és 28.)

   31.  Greilach Gyula (1920–1944) honvéd, majd. psz. cső. őrvez. V. cső. kerület. 
Majoros Mária fia. 1944. szeptember 11-én Dunagálosnál partizán orvtámadás 
áldozata lett. (Bús–Szabó 2001, 578; T: az unokaöccse) 

   32.  Grünberger Andor (1908–1942) kmsz., kereskedő, 105/14. táb. mu. 
szd.  Weisz Matild fia. Orosz hadműveleti területen, Leng yelországban, 
Gremijacsjénél 1942. december 22-én fejlövés áldozata lett. (Bús–Szabó 1999; 
Subić 1996, 467., 381.)

   33.  Hallgató Imre (1914–1944) honvéd, földműves, nős, két gyermek apja. 1944 
decemberében Temesváron, orosz hadifogolytáborban hastífuszban veszett el. 
(T: 25. és 36.)

   34.  Hatalák József (1900–1945) honvéd. Tóth Erzsébet fia. 1945. november 
26-án, szovjet hadifogságból hazatérőben a debreceni fogadótáborban vérmér-
gezésben halt meg. (Bús–Szabó 2001, 440.)

   35.  Hodoniczki Ferenc (1918–1944) honvéd, id. György nőtlen fia. 1944 
decemberében Temesváron, orosz hadifogolytáborban hastífuszban veszett el. 
(T: 25. és 36.)

   36.  Hodoniczki Mihály (1914–1944) honvéd, id. György nős fia, három 
kiskorú gyermek apja. 1944 decemberében Temesváron, szovjet-orosz hadi-
fogolytáborban hastífuszban veszett el. (T: 25. és 36.) 

   37.  Hornyik Lajos (1922–1944) honvéd, István és Szkotovics Teréz nőtlen fia. 
1944 őszén orosz hadműveleti területen veszett el. (HM-HILM) 

   38.  Horváth Imre (1922–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Horváth Teréz fia. 1944. 
október 18-án Szenttamás védelménél veszett el. (HM-HILM)

   39.  Horváth István (1904–1945) honvéd, gazdálkodó. 1945 elején egy orosz 
hadifogolytáborban pusztító járványban vesztette életét. (T: 25. és 36.) 

   40.  Horváth József (1922–1945) honvéd, 103. gk. u. tü . o. Varga Verona fia. 
1945. február 13-án Plumacovnál lövés következtében esett el. (Bús–Szabó 
2001, 625.) 

   41.  Horváth Lajos (1923–1943) őrvez. c. tizedes, 14. gyalogezred, Benei Etelka 
fia. 1943. január 16-án Kocsatovkánál veszett el. (HM-HILM) 

   42.  Horváth Tamás (1895–1945) honvéd, Szt. László ho. gr. e. 1945. február 9-én 
Trencsénteplicén tífuszban veszett el. (Bús–Sza bó 2001, 633.)

   43.  Hulala Lajos (1920–1945) honvéd, borbélysegéd, 1945 elején Trencsén-
teplicén, orosz hadifogolytáborban hastífusz áldozata lett. (T: 26. és 50.) 
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   44.  Hustyi István (1922–1942) őrvezető, 14. III. zlj. Mátyás és Katona Terézia 
önkéntes fia, 1942. február 13-án Storoshevojénál (Sztorozsevoje) sebesülten 
veszett el. (HM-HILM) 

   45.  Juhász István (1921–1943) honvéd. 1943 őszén szovjet hadműveleti terü-
leten veszett el. (T: 1., 26. és 50.) 

   46.  Káhn Ferenc (1904–1943) kmsz., V. kmsz. zlj. Stein Berta fia. 1943 őszén 
orosz hadműveleti területen hadifogságba jutva veszett el. (HM-HILM) 

   47.  Káhn Lipót (1902–1943) kmsz. V. kmsz. zlj. Stein Berta fia, 1943 őszén orosz 
hadműveleti területen hadifogságban veszett el. (HM-HILM) 

   48.  Kátai Ferenc (1916–1944) honvéd. 1944 októberében Újkécskénél golyó-
találattól esett el. (Bús–Szabó 2001)

  49.  Katona András (1919–1944) tart. honvéd, 2/II. hu. oszt. Radvány Mária fia. 
1944. július 15-én Porzecénél, orosz hadműveleti területen veszett el. (HM-
HILM)

A Belgrádi Magyar Nagykövetség 
küldöttsége koszorúz és hajt fejet elesett 

hős honvédeink emlékfejfája előtt 
(Balassa Tibor felvétele a szerző 

gyűjteményéből)

Jánoshalma testvérvárosi küldöttsége. 
Kiss György polgármester és Benda Dénes 

jegyző koszorúz és hajt fejet elesett hős 
honvédeink emlékfája előtt (Balassa Tibor 

felvétele a szerző gyűjteményéből)
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   50.  Kaćanski, M. Živko (1906–1942) favágó, kmsz. IV. kmsz. zlj. Vlaškalić 
Milica fia.1942. július 16-án gránáttalálattól esett el orosz hadműveleti terü-
leten Jesszadovszkájánál (Bús–Szabó 1999, 519.; Subić 1996, 391.)

   51.  Kelemen András (19??–194?) honvéd, id. Vince 25 év körüli nőtlen fia, szov-
jet hadifogolytáborban fertőző betegség áldozata lett. (T: 25., 36. és 41.) 

   52.  Király István (1920–1944) honvéd, Szt. László ho. I. gr. zlj. 1944. december 
23-án a Felvidéken, Helembánál (Leléd) gránátszilánktól esett el. (Bús–Szabó 
2001) József és Szűcs Brigitta 42 éves fia lőállásának telitalálatát bajtársai látták. 
(T: 25. és 54.) 

   53.  Kiss Antal Húsos (191?–194?) honvéd, Ali Ilona 30 év körüli fia. Szovjet 
hadifogságban a fogolytáborban tomboló fertőző betegségek áldozata. (T: 25. 
és 36.) 

   54.  Kiss Gyula (1915–1944) honvéd, 1944 nyarán szovjet hadműveleti térségben 
veszett el. (T: 1. és 46.) 

   55.  Kiss Mihály (1905–1944) honvéd, nős, két gyermek apja. 1944. december 
26-án a Felvidéken, Kicsindnél hősi halált halt. (T: 25. és 36.) 

   56.  Kovács István (1904–1945) honvéd, 1945. február 17-én Erdélyben, 
Nagyenyeden orosz hadifogolytáborban éhség és fertőző betegség áldozata 
lett. (Bús–Szabó 2001)

   57.  Kovács Péter (1924–1943) honvéd, 13/II. zlj. Rozmaring Teréz fia. 1943. 
január 18-án szovjet hadműveleti területen, Kondersovónál veszett el. (HM-
HILM) 

   58.  Kovács Sándor Bicskei (1915–1944) honvéd, Szt. László ho. gr. e. Dudás 
Mária fia. 1944 karácsonyán a felvidéki harcokban esett el. (T: 25. és 36.) 

   59.  Kovačić, Živko (1920–1943) honvéd, 17/III zlj. Miković, Darinka fia. 1943. 
február 6-án orosz hadműveleti területen veszett el. (HM-HILM) 

   60.  Kulacsin Tivadar Teodor (1922–1944) honvéd, 33. hgyv. zlj. Csokics 
Katalin Katica fia. 1944. április 14-én Lechnél veszett el. (HM-HILM) 

   61.  Kurjacski Pál Pavle (1920–1944) tart. őrvez. 18/III. zlj. Stana Vukadinov 
fia. 1944. szeptember 3-án orosz hadműveleti térségben, Mikuliczinnél veszett 
el. (HM-HILM) 

   62.  Kuszli Tibor (19??–1943) honvéd, 13. tü. e. Dezső és Becker Hermina nőtlen 
magánzó fi a. 1943. február 14-én Kaustopnál veszett el. (HM-HILM; T: 1. és 46.) 

   63.  Lukács Tamás (1902–1944) tartalékos őrmester, Szt. László ho. gr. e. 1944 
karácsonyán a Felvidéken, Lelédnél esett el. Nemzetőr is volt. (T: 25. és 36.) 

   64.  Lux Ferenc (190?–1944) nyomdász, nős, egy gyermek apja. 1944 végén orosz 
hadműveleti területen német katonaként veszett el. (T: 12., 33. és 46.) 

   65.  Mag Antal (1924–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Szabó Mária fi a. 1944. október 18-
án, Szenttamás védelménél hadifogságba jutott, s eltűnt. (HM-HILM; T: 50.) 

   66.  Magó András (1920–1944) honvéd, 25. hv. zlj. 1944. július 11-én szívizom-
gyulladásban halt meg Szegeden, a hadikórházban. (Bús–Szabó 2001)
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   67.  Manojlović, D. Milan (1921–1942) honvéd, 46/III. zlj. Lekić, Marija 
földműves fia. 1942. augusztus 8-án váll-, nyak- és haslövést kapott. 1942. 
augusztus 11-én szívgyengeségben Stozsoskevojénál (Sztorozsevoje) veszett 
el. (HM-HILM; Bús –Szabó 1999, 584.; Subić 1996, 381.)

   68.  M arjanovics L ászló Vladislav (1920–1942) honvéd, 48/I. zlj. 
Marjanovics Boriska Barbara fia, 1942. augusztus 13-án nyaklövéstől sebesülve 
Korotojaknál veszett el. (HM-HILM) 

   69.  Mezőfi Mikustyák János (1920–1944) honvéd, 201. ö. gp. zlj. Horják 
Katalin fia. 1944. október 22-én Kiskunmajsánál veszett el. (HM-HILM; T: 
25. és 36.) 

   70.  Nagy András (1917–1944) honvéd, 27 éves, nőtlen munkás. Orosz hadmű-
veleti területen esett el, vagy hadifogságban veszett el. (T: 1. és 26.)

A több mint fél évszázada elhanyagolt szenttamási honvédsírok fölé közadakozásból 
és munkával kemény anyagból, tartós és időtálló sírkeretbe fekete márvány emléktáblára 

vésették fel a hálás utódok a hazáért és Szenttamásért 1944. október 14-én vívott csatában 
hősként életüket áldozott honvédek nevét, életkorát és származási helyét az utókor 

kegyeletteljes emlékezetére (Horák András felvétele a szerző gyűjteményéből)
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   71.  Nagy István (1920–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Rudics Klára fia. 1944. novem-
ber 29-én hadifogságba esett, vagy elesett Szekszárdnál, „eltűnt”. (HM-HILM; 
T: 26.) 

   72.  Nagy István (1920–1943) honvéd. 1943. március 23-án szovjet hadműveleti 
területen öngyilkos lett. (Bús–Szabó 1999)

   73.  Nagy István (1920–1944) honvéd, 2. hgy. vzlj. 1944. május 3-án szovjet 
hadműveleti területen kivégezték. (Bús–Szabó 1999)

   74.  Nagy János Búza (1913–1944) honvéd, András és Mária fia. 1944 kora ősszel 
orosz hadműveleti területen eltűnt. (T: 26. és 50.) 

   75.  Nagymélykúti Lajos (1921–1944) honvéd, 1/III. hk. zlj. 1944. szeptember 
14-én Kevernesnél aknaszilánk oltotta ki életét. (Bús–Szabó 2001)

   76.  Odry András (1921–1944) honvéd, 2/II hu. o. szfv. szd. 1944. október 29-én 
Kiskunfélegyházánál gránáttalálattól esett el. (Bús–Szabó 2001)

A hazáért és Szenttamásért 1944. október 14-én vívott csatákban 
életüket áldozó hős honvédek sírjára helyezett márvány emlékmű előlapja 

(Horák András felvétele a szerző gyűjteményéből)

A h áé é S á é 1944 k ób 14 é í ákb
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   77.  Odry Béla (1912–1944) honvéd, Kálmán és Raffay Borbála fia. 1944. decem-
ber 26-án a Felvidéken, Garampáld mellett esett el. (T: 25., 36. és 46.) 

   78.  Odry Imre (1904–1944) honvéd, gazdálkodó, nős, két gyermek apja. 1944-
ben szovjet hadműveleti területen veszett el. (T: 1., 26. és 45.) 

   79.  Paczek János (19??–194?) középkorú honvéd, földmunkás. Orosz hadműveleti 
területen tűnt el. (T: 1. és 46.) 

   80.  Paratzky János fiatal honvéd. Hadifogságba esett, és egyik romániai szovjet 
hadifogolytáborban tífuszban halt meg. (T: 25., 36. és Paratzky László, az 
unokaöccse) 

   81.  Pelva Sándor (1898–1944) honvéd, Szt. László ho. gr. e. 1944. december 
26-án a Felvidéken, Lelédnél gránáttalálattól esett el. (T: 25. és 36.) 

   82.  Pozder Mihály (19??–1944) édesanyja Mária, dobszóra bevonuló 30 év 
körüli földműves. A vagon ütközőjén állva a kerekek alá csúszott Újverbászon. 
(T: 24. és 25.) 

   83.  Rácz János (1894–1945) honvéd, férfiszabó, 1945. február 4-én bombasérü-
léstől halt meg Celldömölkön, a kórházban. (Bús–Szabó 2001)

   84.  Radisics Rezső Rásó [?] (1916–1944) honvéd, 48. h. gye. 1944. szeptember 
17-én Robogánynál fejlövés áldozata lett. (Bús–Szabó 2001)

   85.  Reich József (19??–194?) V. kmsz. zlj. Spitra Lancza középkorú fia. Orosz 
hadműveleti területen hadifogságban veszett el. (HM-HILM) 

   86.  Schank Béla (1920–1945) honvéd, Frigyes téglagyáros és Erzsébet 25 év 
körüli nőtlen fia. 1945-ben orosz hadifogságban sebfertőzésben halt meg. (T: 
15. és 36.)

   87.  Scheer J. Lázár (1910–1943) V. kmsz. zlj. Kaufmann Linka szabómester 
fia, 1943. január 21-én Nikolajevkánál orosz hadifogságban veszett el. (HM-
HILM; Subić 1996, 382.)

   88.  Scheer Oszkár (1906–1943) V. kmsz. zlj., Kaufmann Linka hivatalnok 
fia, 1943. január 21-én Nikolajevkánál, orosz hadifogságban veszett el. (HM-
HILM; Subić 1996, 382.)

   89.  Schröder András (19??–1943) honvéd, 13. h. tü. e. Dudás Ilona fia. 1943. 
január 20-án szilánksérüléses sebeibe halt bele orosz hadműveleti területen. 
(HM-HILM)

   90.  Serfőző Imre (1897–1945) honvéd. 1945. február 13-án aknaszilánk okozta 
sérüléstől halt meg Celldömölkön, a kórházban. (Bús–Szabó 2001)

   91.  Serfőző Lajos (1904–1945) honvéd, Szt. László ho. gr. e. Fontányi Julianna 
fia. 1944. december 26-án a Felvidéken, Helembánál (Leléd) hadifogságba 
esett (HM-HILM), és 1945. október 6-án Szegeden, orosz hadifogolytáborban 
bélhurutban halt meg. (Bús–Szabó 2001)

   92.  Šijačić Fülöp Filip (1920–1943) honvéd, 52/III. zlj. Grozdić Ibolyka Ljubica 
fia. 1943. január 25-én gránáttalálattól esett el orosz hadműveleti térségben 
Kacsatovkánál. (HM-HILM; Bús–Szabó 1999, 690.)
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   93.  Šijačić, Đ. Sima (192?–1942) honvéd, 34/II. zlj. Jovanka Miković földműves fi a, 
1942. június 7-én Jefrossimovkánál eltűnt. (HM-HILM; Subić 1996, 382.)

   94.  Šijačić, Triva (1922–1944) honvéd, h. gk. löv. zlj. Danijela Đukić fia. 1944, 
július 24-én orosz hadműveleti területen eltűnt. (HM-HILM) 

   95.  Šijačić, S. Triva (1898–1944) nemzetiségi mu. szd. 1944. december 2-án 
Székesfehérvárnál lövés áldozata lett. (Bús–Szabó 2001; Subić 1996, 382.)

   96.  Sinkovics Imre (1920–1944) honvéd, 1/III. zlj. Velez Gizella fia. 1944. má-
jus 7-én Rungurynál aknarobbantástól veszett el orosz hadműveleti területen. 
(Bús–Szabó 1999, 685)

   97.  Strényer Imre (19??–1941) ht. őrmester, 6. gk. zlj. Csiriki Ilona fia. 1941. 
július 15-én sebesüléssel veszett el szovjet-orosz hadműveleti térségben. (HM-
HILM) 

   98.  Sütő Lajos (1902–1944) honvéd, Szt. László ho. gr. e. Andróczki Ilona 
férje. 1944. december 26-án Kicsindnél hadifogságba esett. 1945 elején 
Máramarosszigeten, a fogolytáborban vérhasban veszett el. (T: 26. és 50.) 

A hazáért és Szenttamásért 1944. október 14-én vívott csatákban 
életüket áldozott hős honvédek sírjára helyezett márvány emlékmű hátlapja 

(Horák András felvétele a szerző gyűjteményéből)
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   99.  Szabadi Márton (19??–1944) honvéd, 4. hgyv. zlj. Bezegh Julianna fia. 
1944. május 15-én orosz hadműveleti térségben szilánksérüléstől vesztette 
életét. (HM-HILM) 

 100.  Szemű Sándor (1920–1944) őrvez. c. tizedes, 16. hv. zlj. Tóth Erzsébet fia, 
1944. október 18-án Szenttamás védelménél eltűnt. (HM-HILM) 

 101.  Szivacski, T. Vasza (1900–1943) musz. 453. kül. fog. mu. szd. Csuno (?) 
Krisztina fia. 1943. augusztus 31-én Ribonszkojénál eltűnt. (HM-HILM) 

 102.  Szives István (19??–1943) 5. oszt. táb. mu. szd. Hononocs Ilona fia. 1943. 
augusztus 31-én orosz hadműveleti területen eltűnt. (HM-HILM)

 103.  Sztojkov Milan (1921–1944) honvéd, 46/I. zlj. Ljubica Pasity fia, 1944. 
július 10-én orosz hadműveleti területen, Butennél eltűnt. (HM-HILM)

 104.  Szubakov Demeter Dimitrije (1919–1944) tart. hon. 23 táb. hadt. lov. 
szd., Miladinka Milosev fia. 1944. július 18-án orosz hadműveleti térségben 
eltűnt. (HM-HILM)

 105.  Szubakov Kamenko (1919–1944) honvéd, 47/II. zlj. Danica Mikov(ić) fia. 
1944. április 8-án orosz hadműveleti területen sebesülten Jurkovkánál veszett 
el. (HM-HILM; Subić 1996, 382.)

 106.  Szubics György (1896–1944) 5023. mu. szd. Jelena Jojkics fi a. 1944. decem ber 
20-án mellkaslövéstől sebesülten veszett el Székesfehérvárnál. (HM-HILM)

 107.  Szubics Proka (1911–1944) 5002. mu. szd. Lenka Velicki fia. 1944. március 
27-én orosz hadműveleti területen, Uzsimnél eltűnt. (HM-HILM)

 108.  Tamburasev Vukasin (1919–1944) honvéd, 47/II. zlj. Danica Kurjacski fi a, 
1944. április 1-jén orosz hadműveleti területen, Dolhénál eltűnt. (HM-HILM)

 109.  Tojzán Antal Herpai (1898–1944) honvéd tizedes, Szt. László ho. gr. e. 
törzs. szd. 1944. december 22-én a Felvidéken, Bajtánál esett el szívlövéstől. 
(Bús–Szabó 2001)

 110.  Tojzán Antal Rigó (19??–1944) honvéd, V. ö. u. zlj. Szabadi Veronika fi a. 
1944. november 13-án Szeged és Tápé között eltűnt. (HM-HILM; T: 26. és 50.) 

 111.  Toldi Ferenc (1921–1943) honvéd. Kálmán és Bergel Katalin nőtlen fia. 
1943 őszén orosz hadműveleti területen eltűnt. (T: 25., 26. és 50.) 

 112.  Tóth Pál Csosza (19??–1944) honvéd, dobszóra vonult be Pápára. Garam-
páldnál, a Felvidéken orosz hadifogságba esett, és ottveszett. (T: 25. és 36.) 

 113.  Csurcsics Gojko (1920–1942) honvéd, 34/III. zlj. Dukić Mileva fia. 1942. má-
jus 31-én orosz hadműveleti területen fejlövéstől esett el. (Bús–Szabó 1999, 745-)

 114.  Végvári Géza (1919–1944) honvéd, 2/II. hu. o. Istenföldjéről (Mileševo, 
Kutaspuszta). Vollár Apollónia fia. 1944. szeptember 3-án orosz aknaszilánk 
végzett vele Ossownál. (Bús–Szabó 2001, 758.)

 115.  Vékony Ferenc (1921–1944) honvéd, 2/II. hu. oszt. Halla Franciska fia, 1944. 
október 8-án lőtt sebesüléssel a Csongrádi hídnál veszett el. (HM-HILM)

 116.  Vékony István (1920–1944) honvéd, 16. hv. zlj. 2. löv. szd. 1944. október 
14-én Szenttamás védelmében bombatalálattól esett el. (Bús–Szabó 2001)
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 117.  Vicsik Ferenc (1920–1944) honvéd, Szt. László ho. gr. e. 25 év körüli gaz-
dálkodó. A Felvidéken, Garampáld mellett esett el. (T: 25. és 36.) 

 118.  Z ámi József (1895–1945) A 8621. kat. mu. szd. 1945. március 31-én 
Trencsénteplicén, orosz hadifogolytáborban kiütéses hastífuszban veszett el. 
(Bús–Szabó 2001)

 119.  Zóki Sándor (1918–1944) honvéd, 9 gye. av. szd. 1944. augusztus 8-án ak-
naszilánktól sebesülten esett el. (Bús–Szabó 2001)

A Magyar Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete Levéltára és Múzeuma 
nyilvántartásának rendelkezésünkre álló adataiból következtetve Szenttamásnak 294 lakosa 
veszett el a második világháborúban a Magyar Királyság honvédségének, illetve csendőrségé-
nek kötelékeiben. Ez persze nem a harcmezőkön hősi halált halt honvédek létszáma csupán, 
hanem azoké a fegyveres szolgálatot teljesítőké is, akik a honvédparancsnokság számára va-
lamilyen okból végképpen elérhetetlenné, illetve hadra foghatatlanná váltak. Ide sorolhatók 
például a harcok során elesettek mellett a sebesültek, hadifogságba jutottak, megbetegedet-
tek, szökevények vagy akik az ellenséghez átálltak23 és az egyéb okokból eltűntek.24 

A névsorban jegyzett magas létszámú eltűnt szenttamási magyar nemzetiségű honvéd 
közül meghatározhatatlan azok száma és aránya, akik szovjet hadifogságba estek, és azoké, 
akik hazaszöktek. Egy azonban biztos. A Szovjetunió területén eltűnt szenttamási magyar 
nemzetiségű honvédek nem álltak át az ellenség oldalára, hanem – ha nem estek el – ha-
difogságba kerültek. Velük szemben a szerb nemzetiségűek közül számosan, ha tehették 
egyedül is, de leggyakrabban csoportosan és jelentős létszámban álltak át a szovjetekhez. 

Az említett nyilvántartásban szereplők között 197 volt a magyar, 89 a szerb és 8 a zsi-
dó. A magyarok kivétel nélkül a honvédség állományában szolgáltak, a szerbek közül 45 a 

 23 „A munkásszázad megtizedelésével járó tragikus következmények miatt az orosz partizánokhoz való csoportos át-
szökések mellett döntöttek a kényszerrel munkára elhurcolt és besorozott bácskai szerbek, így a szenttamásiak is.” 
(Subić 1996, 261.) Így a HM-HILM kimutatása szerint: 1943. január 16-án Ribenszkojénál 13 munkaszolgálatos 
és egy szerb honvéd, 1943. július 30–31-én Avramovszknál szintén 14 személy, mind munkaszolgálatos, 1943. no-
vember utolsó harmadában Olsanynál és környékén 5 munkaszolgálatos és egy szerb honvéd, 1944. július 20–25-e 
között Buten környékén 5 szerb nemzetiségű honvéd, 1944. szeptember 18-án Nyágova és Mikulicin között két 
szerb honvéd és egy munkaszolgálatos, 1944. október 17–20-a között négy munkaszolgálatos, de ezenfelül még 
vagy tíz szerb nemzetiségű honvéd és munkaszolgálatos egyéni akcióval szökött át az ellenség oldalára. „Eltűnt.” 
Könyvében Subić 23 átállt és szovjet katonaként hazatérő szenttamási szerbet nevez meg. Ezek közül 16 túlélőnek 
a nevével találkoztunk már a HM-HILM-névsor „eltűnt” rovatában, további háromról pedig már a névjegyzék 
megállapítja a szökést. A többieket persze „a magyar fasiszta megszállók gyűjtőtáborai és kényszermunkái” áldoza-
taként tartja nyilván a szerb szerző, habár szovjet katonaruhában estek el.

 24 A HM-HILM névsorában, szovjet hadműveleti térségben eltűntként, tehát magyar hadiveszteségként is kimu-
tatott számos szenttamási szerb honvéd és munkaszolgálatos közül Subić az alábbi 16 szovjet egyenruhában 
„felszabadítóként” hazatért „honvédet és munkást” nevezi meg: 1. Jojin, Dimitrije; 2. Baćinac, Mita; 3. Bukinac, 
Zdravko; 4. Kurjački, Lazar; 5. Lešić, Žarko; 6. Manojlović, Žarko; 7. Mudrinski, Zdravko; 8. Rocanov, Slavko; 
9. Stankov(ić), Milan; 10. Većkalov, Mladen; 11. Debeljački, Gruja; 12. Jocić, Milenko; 13. Miković, Petar; 14. 
Maksimović, Branko; 15. Paroški, Svetislav és 16. Munjin, Rada. (Subić 1996, 261–266.) A HM-HILM névsora 
szerint megszöktek még: 1. Šarčev, Jovan; 2. Jovičić, Radojica; 3. Kukolat, Mitar. A szenttamási szerb krónikás 
szerint ezek mellett megszökött még (s ezt a megjelölt időpont hitelessé is teszi): 1 Drapšin, Đorđe; 2. Fijatović, 
Miloje; 3. Ćosić, Sava; 4. Bikić, Đura; 5. Jocić, Joca; 6. Jojkić, Stevan és 7. Popin, Milenko.
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honvédségnél, 44 pedig a nemzetiségi munkásszázadokban, a zsidók viszont mindannyian 
a kényszermunkás századokban teljesítettek szolgálatot. 

Az ellenséghez való átállás után sokan valahol meghúzódva éltek tovább a háború után. 
Csak szülőföldjük, korábbi környezetük és természetesen a veszteséglistát elkészítő hon-
védvezetés számára számítottak háborús veszteségnek. 

A honvédveszteség említett nyilvántartásába bejegyzettek közül persze számosan túlélték 
a világháborút, és sebesüléseikből felépülve, betegségükből felgyógyulva, a hadifogságból 
megszabadulva vagy sikeres szökésük után hazatértek.

A történelmi Magyarország területén eltűntek túlnyomó többsége viszont, amikor már 
mindenki számára nyilvánvaló volt a háború elvesztése – ha nem esett hadifogságba –, 
megszökött egységétől, és hazaindult. S ha útközben nem kerültek újabb orosz egységek 
vagy fejvadász szerb partizánok karmai közé, haza is értek.

Kivéve azt a jelentős létszámot, amely hírül vette a Szenttamáson dúló szerb hőzöngést 
és rémuralmat, s inkább választotta a hontalanságot külföldön – többnyire Magyarországon 
–, mint a rá váró életveszélyt szülőföldjén. Természetesen a Kárpát-medencében is renge-
tegen estek közülük orosz hadifogságba, s lettek elhurcolva szovjet fogolytáborokba. Aki 
azonban sikeresen túlélte, többévi szenvedés után végül szintén hazatérhetett, vagy a már 
említett hazai szerb fogadtatás hírének hallatán Magyarországon maradt. 

A szenttamási magyarság többsége – a sorkatonai kötelezettek kivételével – két tömeges 
behívóparancsnak engedelmeskedve vonult be a honvédséghez a háború utolsó hónapjaiban. 
A fi atalabb korosztályok az első, úgynevezett SAS-behívóra (Siess! Adj! Segíts!) a zömével 
Bács-Bodrog vármegye területéről toborzott 16. határvadász zászlóalj állományához lettek 
besorolva, s csapattestük a Bácska, ezen belül Szenttamás védelmében, majd Baranyában 
Kiskőszegnél (Batina) és a Dunántúlon kifejtett harcokban kísérelte meg a helytállást az 
orosz túlerővel szemben. E zászlóaljból az említett levéltári névjegyzékkivonat alapján 22 
szenttamási nevet sikerült azonosítanunk, akik a hadvezetés számára elveszettnek minő-
sültek. Közülük hatan éppen az Óbecse és Szenttamás között vívott védelmi harcokban 
vesztették életüket, de legalább ennyien haza is tértek. A többiek sorsa ismeretlen. 

A második, a nagyobb tömegeket megmozgató behívóparancsra már szinte minden kor-
osztályból jelentkeztek a fegyveres szolgálatra alkalmas szenttamási magyarok. Kik a nyilasok 
fenyegetéseitől, kik meg a mind bátrabban és hangosabban hirdetett „szerb bosszúállás” 
miatti félelmükből eredően vonultak hadba, és csak nagyon kevesen azzal a meggyőződéssel 
és hittel, hogy részvételükkel még megfordítható a hadi helyzet, és megnyerhető a vesztett 
háború. Tény, hogy a Nádalja és Turja közötti határszakaszon a „partizánok állítólagos tele-
fonhuzal-vagdosása és a vasúti sínek felszaggatása” hírének kapcsán Óbecse felől akkor már 
nem jártak a vonatok, s a „dobszóra” bevonuló szenttamásiakért egy négy vasúti kocsiból 
álló szerelvényt tolt maga előtt az Újverbász felől érkező mozdony. A négy vasúti kocsi úgy 
megtelt az állomáson várakozó bevonulókkal, hogy még a kocsi tetején és az ütközőkön állva 
is utaztak az emberek.25 E transzportból csak 92 nevet sikerült azonosítanunk. Szerbek már 
egyáltalán nem voltak közöttük. Sok bevonuló a mind nyilvánvalóbb háborúvesztés okán 

 25 Muhi István, Szép Á. Imre és Szép I. Imre, a három bevonuló közlése.
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megszökött egységéből, és több-kevesebb sikerrel hazaindult. A hazatértek még éveken át 
zaklatások és atrocitások egész sorának voltak kitéve. 

Szenttamás 1941-es visszavétele és 1944-es védelme során elesett 
honvédek és csendőrök

      1.  Agó János (Lőrinci, 1914–1944) csendőr-szakaszvezető, V. csendőri kerület. 
Robotka Viktória fi a. 1944. július 22-én határjárás közben partizán orvlövész 
golyójától esett el a szenttamás–bácsföldvári határúton. Bácsföldváron temették 
el. (Bús–Szabó 2001, 406.)

      2.  Almási Gergely (Ószentiván, 1921–1944) honvéd, 16. határvadász-zászlóalj. 
Almási Katalin fi a. 1944. október 14-én aknaszilánktól esett el Óbecse és Szent-
tamás között. (HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 408.) 

      3.  Androvics István (Kelebia, 1914–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Rombola Ágnes 
fi a. Agyroncsolás következtében esett el 1944. október 14-én Óbecse és Szent-
tamás között. (HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 410.)

      4.  Árokszállási Ferenc (Dávod, 1921–1944) szakaszvezető, 16. hv. zlj. Pintér 
Mária fi a. 1944. október 14-én haslövéstől esett el Óbecse és Szenttamás között. 
(HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 414.)

      5.  Balla Károly (Kunszentmárton, 1923–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Kormos 
Margit fi a. 1944. október 14-én lövéstől esett el Óbecse és Szenttamás között. 
(HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 426.)

      6.  Uzoni vitéz Béldy László (Dombóvár, 1912–1941) főhadnagy, 2. lovas-
dandár. 1941. április 13-án, a bevonuláskor lövéstől esett el Szenttamás és 
Szőregpuszta között. Szenttamáson temették el. (HM-HILM; Horváth–Lengyel 
2003, 52.; Bús–Szabó 2001, 445.)

      7.  Beluch Sándor (Kispest, 1919–1941) honvéd, 2. lovasdandár. 1941. április 
13-án, a bevonuláskori sebesülésben halt meg Szenttamáson. (HM-HILM; 
Bús–Szabó 2001, 445.)

      8.  Berkes István (Szenttamás, 1920–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Erős Ágnes fi a, 
1944. október 18-án Szenttamás védelmében eltűnt. (HM-HILM)

      9.  Csebzán Lajos (1919–1941) ejtőernyős honvéd, felderítő. 1941. április 13-án 
bevonuláskori sebesülésébe halt bele. (Horváth–Lengyel 2003, 86.)

   10.  Guncsaga János (Újvidék, 1920–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Bencze Mária fi a. 
1944. október 14-én szilánksérülésbe halt bele Óbecse és Szenttamás között. 
(HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 592.)

   11.  Hambalkó János (Bajsa, 1919–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Hambalkó Katalin 
fi a.1944. október 14-én hasroncsolással esett el Óbecse és Szenttamás között. 
(HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 605.)

   12.  Horváth Imre (Szenttamás, 1922–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Horváth Teréz fi a. 
1944. október 18-án Szenttamás védelmében eltűnt. (HM-HILM)
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   13.  Hőnig István (Vaskút, 1910–1944) c. őrvezető, 16. hv. zlj. Fuszanecker Teréz 
fi a.1944. október 14-én aknatalálattól esett el Óbecse és Szenttamás között. 
(HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 634.)

 14. Kamaszi István (Péterréve, 1920–1944). Honvéd, 16. hv. zlj. Kamaszi Mária 
fi a. 1944. október 14-én Óbecsénél a Szenttamás védelmében vívott harcok 
során eltűnt egységéből. (HM-HILM)

 15.  Kaszás József (Péterréve, 1920–1944) tizedes, 16. hv. zlj. Az óbecse–szenttamási 
hadműveletekben 1944. október 10-e és 19-e között eltűnt. (HM-HIML)

   16.  Kéri Gergely (Ószentiván, 1919–1944) honvéd, c. szakaszvezető, 16. hv. zlj. 1. 
löv. szd. Bodó Gizella fi a. 1944. október 14-én Óbecsénél aknatalálattól esett el. 
Szenttamáson temették el. (HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 678.)

   17.  Kolonics Ferenc (Doroszló, 1921–1944) honvéd, 16. hv. zlj. 2. löv. szd. Diósi 
Katalin fi a. 1944. október 14-én aknatalálattól esett el Óbecsénél, és Szentta-
máson temették el. (HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 701.)

 18.  Kovács Gábor (Péterréve, 1920–1944) t. honvéd, 6/III. zlj. Az óbecse–szentta-
mási hadműveletekben 1944. október 10-e és 19-e között eltűnt. (HM-HIML)

 19.  Kovács Mihály (Péterréve, 1920–1944) honvéd, 37/I. zlj. – 7/I. zlj. Boldizsár 
Rozália fi a. Az óbecse–szenttamási hadműveletekben 1944. október 19-én, 
Szenttamás védelme során eltűnt. (HM-HIML)

   20.  Mag Antal (Szenttamás, 1924–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Szabó Mária fi a. 1944. 
október 18-án Szenttamás védelmében eltűnt. (HM-HILM)

 21.  Magó Elek (Péterréve, 1920–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Király Erzsébet fi a. Az 
óbecse–szenttamási hadműveletekben 1944. október 18-án Szenttamásnál eltűnt. 
(HM-HIML)

   22.  Manga János (Orosháza, 1919–1941) honvéd, 2. lovasdandár. 1941. április 13-án 
a bevonuláskori sebesülésébe halt bele Szenttamásnál. (HM-HILM; Bús–Szabó 
2001, 765.)

   23.  Nagymélykúti János István (Zenta, 1920–1944) honvéd, 16. hv. zlj. 1944. ok-
tóber 14-én aknaszilánktól esett el Óbecse és Szenttamás között. (HM-HILM)

   24.  Papp István (Szeged, 1919–1944) honvéd, 16. hv. zlj. 1. löv. szd. 1944. októ-
ber 14-én aknatalálattól esett el Óbecse és Szenttamás között. (HM-HILM; 
Bús–Szabó 2001, 842.)

   25.  Pásthy Szilveszter (Gombos, 1919–1944) honvéd, 16. hv. zlj. 1944. október 
14-én agyroncsolás miatt esett el Óbecse és Szenttamás között. (HM-HILM)

 26.  Sági István (1920–1944) honvéd, 16. hv. zlj. Radócz Julianna fi a. 1944. októ-
ber 14-én Óbecse és Szenttamás között leszakadt csapattestéről és eltűnt. (HM-
HILM)

   27.  Simon Péter (Apátfalva, 1910–1944) tizedes, 39/III. zlj. Csendes Anna fi a. 
1944. október 8-án balesetes agylövéssel halt meg Szenttamásnál. (HM-HILM; 
Bús–Szabó 2001, 915.)

   28.  Sinceg Balázs (1918–1945) honvéd, hadifogoly, Szenttamáson, az ideiglenes 
szovjet kórházban halt bele sebeibe 1945. április 2-án. (R. k. Eak. 1945)
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   29.  Šukić, Vasa (Ószivác, 1921–1944) honvéd, 16. hv. zlj. 2. löv. szd. Milanov Terka 
fi a. 1944. október 14-én belső vérzéstől halt meg Óbecse és Szenttamás között. 
(HM-HILM)

   30.  Szemü Sándor (Szenttamás, 1920–1944) őrv. c. tizedes, 16. hv. zlj. Tóth Erzsébet 
fi a. 1944. október 18-án Szenttamás védelmében eltűnt. (HM-HILM)

   31.  Szigly János (Cegléd, 1919–1941) tizedes, 2. lovasdandár. 1941. április 13-án, 
a bevonuláskor sebesüléstől halt meg Szenttamásnál. (HM-HILM; Bús–Szabó 
2001, 962.)

   32.  Tomasek Antal (Baja, 1918–1944) őrvezető, 16. hv. zlj. Koch Anna fi a. 1944. 
október 14-én fejsérüléssel esett el Óbecse és Szenttamás között. (HM-HILM; 
Bús–Szabó 2001, 992.)

   33.  Varga Antal (Bácsalmás, 1921–1944) honvéd, 16. hv. zlj. gpn. szd. Modra Etel 
fi a. 1944. október 14-én aknaszilánktól esett el Óbecse és Szenttamás között. 
(HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 1020.)

   34.  Varjú István (Újvidék, 1920–1944) tizedes, 16. hv. zlj. Rajnyák Ilona fi a. 1944. 
október 14-én szilánksérüléstől esett el Óbecse és Szenttamás között. (HM-
HILM; Bús–Szabó 2001, 1027.)

   35.  Vékony István (Szenttamás, 1920–1944) honvéd, 16. hv. zlj. 2. löv. szd. Holló 
Franciska fi a. 1944. október 14-én bombatalálattól esett el Óbecse és Szenttamás 
között. (HM-HILM; Bús–Szabó 2001, 1033.)

A honvédtemetésekről, sírokról és emlékművekről mellékelt fényképek a Szenttamás 
visszavételekor csetnik orvlövészek golyóitól 1941. április 13-án hősi halált halt honvé-
dek temetésére, sírhalmára, továbbá a város 1944. október 8-a és 19-e közötti védelme 
során elesett honvédek sírjára, emlékkeresztjére és emlékművére és a rájuk való szervezett 
egyházi és világi megemlékezésekre vonatkoznak a szenttamási római katolikus (magyar) 
temetőben. 

Csebzán Lajos honvéd-ejtőernyős sírja Szenttamás mellett 
(Horváth-Lengyel 2003, 86.)
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Megtiport, bebörtönzött és üldözött 
szenttamási magyarok

      1.  Andrócky Pál (*1895) nős, három gyermek apja, első világhá-
borús veterán, gazdálkodó (Ajtay szerk. 1942, 17.) 1944 őszén 
testvéröccse, Aladár községi bíró szerb partizánok általi nyilvános 
kivégzése hatására, három gyermekét hátrahagyva feleségével, Tóth 
Júliával Magyarországra menekült. Háborús bűnössé nyilvánították, 
s háza kivételével, amelyben gyermekeit hagyta, minden vagyonát 
elkobozták. Másfél évtized elmúltával bántatlanul hazatérhettek, 
visszanyerték állampolgárságukat Tóth Júliával, feleségével együtt. 
Mindkettőjüket vétlenné nyilvánították, de az elkobozott vagyo-
nukat soha nem kapták vissza, mert Pál állítólag tagja volt a Turáni 
Vadászoknak. (T: 15., 28. és 36.) 

      2.  Bakos Mihály (1927–2008), András és Kabács Erzsébet 17 éves 
munkás fia. Magyar rendőr édesapját nádaljai partizánok tőrbe 
csalták 1944 kora őszén, kivégezték, és a kukoricásban ismeretlen 
helyen elföldelték. Őt 1944 novemberének elején szerb fegyvere-
sek előállították. Az elhagyott nádaljai csendőrlaktanyán gyakori 
kínvallatások közepette egy teljes hétig tartották halálfélelemben 
félszáznyi fogolytársával együtt. Egy hét után Óbecsére szállították, 
s folytatták a kemény vallatást, de pár nap múlva hazaengedték 
azzal, hogy egy másik Bakos Mihályt keresnek. Hazaérkezése után 
harmadnap a nádaljaiak ismét előállították. Arról vallatták, a 
szerbek zaklatásában hogyan segített rendőr apjának. Egy napon 
szovjet ellátási tiszt gépkocsit vezetni tudó embert keresett a foglyok 
között. Újvidéki tanoncévei alatt elsajátított tudásában bízva és 
szabadulást remélve kilátástalan, biztos halált sejtető helyzetéből, 
jelentkezett. Jó három hónapon át hordozta ezután terepjárójával 
a tisztet a Sajkás-vidéken, a Zsablyai és a Titeli járásban, de főként 
Csúrogon. Több esetben is szemtanúja volt a csúrogi, zsablyai és 
mozsori magyarok tömegmészárlásra terelésének. Nádaljai fogoly-
társai legtöbbjét ismerte személyesen is, és látta az udvaron kiásott 
tömegsírt, amelybe furkósbotokkal agyonvert fogolytársait dobál-
ták bele. A tiszt 1945 januárja végén jó bizonyítvánnyal jellemezve 
adta őt le a nádaljai partizánszerveknek, s azok nyomban be is 
sorozták a fegyveres erőkhöz, és a korábban mozgósítottak után a 
frontra vezényelték. Ott a Dunától Dravogradig masírozott, már a 
győztesek soraiban. A német kapituláció után leszolgáltatták vele 
még a három év rendes katonaidőt, s 1947-ben, húszévesen szerelt 
le. Korosztálya még csak akkor vonult be rendes katonaidejének 
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letöltésére. (Kivonat a szerzővel folytatott beszélgetések során 
kifejtett személyes visszaemlékezésekből. A fotót tőle, a családi 
albumból kölcsönözte a szerző.) 

      3.  Benkó Vince 40-42 év körüli kőműves, nemzetőr, neje Röghtön 
Júlia, egy leányka édesapja. Buzgó nemzetőrként néhány társával és 
honvéddel vezető szerepe volt 1941-ben a bevonuló honvédekre és 
a bámészkodó magyar civilekre a pravoszláv templom tornyából és 
padlásáról gépfegyverező néhány csetnik lefegyverzésében és elfogá-
sában. 1944 őszén dobszóra bevonult a honvédséghez, és hadifog-
ságba került. A fordulatot követően egyik vérbíró, a 21 éves Danica 
Cvetnarov őt vádolta és kerestette halálra apjának, Tošónak a halála 
miatt, holott akkor Vince fi vére, Imre volt jelen, aki szintén nemzetőr, 
később községi rendőr lett. Hadifogságából szabadulva egy évtized 
után csak Szabadkáig mert jönni, s ott húzódott meg még hosszú 
éveken át. Többévi szabadkai illegalitás után végül is hazatért, akkor 
már senki sem kereste, nem lett bántódása. (T: 33., 36. és 46.) 

      4.  Csabai Illés 20 év körüli petőfista. A brigádból megszökött, s a 
tanyavilágban disznóól alá ásott veremben bujkált 3 társával 1944 
karácsonyától 1945 júniusáig. (T: 34. és 35.) 

      5.  Csibri Benjáminné Kisbajmoki Gizella 50 év körüli háziasz-
szony, több gyermek anyja. Bérelt tanyájukról szerb partizánok által 
elhurcolt férjét ment keresni Mileševóra (Istensegíts). Ott szemtelen 
vádaskodónak nevezte őt egy szenttamási asszony, bizonyos De beljač-
kiné két erős fi atal férfi val – a becenevén Sarčónak meg a De di cának 
emlegetettel – arccal az asztalra leszoríttatta, hátát és farát lemez-
telenítette, majd áztatott kötéllel verte eszméletvesztésig. Ezután 
fellocsolták, és a nő folytatta a verést addig, amíg bele nem fáradt. 
Akkor ismét fellocsolták, és úgy, félmeztelenül, véresen és vizesen 
kilökték a hideg novemberi éjszakába. Egy életen át viselte testén a 
kegyetlen verés nyomait. (T: 34., 35. és Muhi István, a veje) 

      6.  Csuzdi István 40 év körüli kisbíró (kézbesítő), nős, két fiúgyer-
mek apja. Az atrocitások dandárjában őt is előállították a fegyveres 
szerb partizánok, lábujja körmeit leverték, kínzásoknak vetették 
alá, és bezárták. Közben feleségét és két kiskorú fiát két napra való 
elemózsiával a Zgoda-féle kocsma udvarában állították elő az el-
űzésre, kitelepítésre szánt családok közé. István egyik katona társa, 
egy szenttamási szerb kitelepítő biztos felismerte, megsajnálta és 
kimentette őket. Hazakísérte, majd utólag a katona pajtását, Istvánt 
is kimentette azzal, hogy hallgasson a vele történtekről. És István 
hallgatott. Csak szűkebb családja tudott meg tőle egy-egy töredéket 
szenvedéseiről. (T: 4., 30. és a sógora, Szép Á. Imre) 
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      7.  Dudás Rudolf 18 éves fiú, édesapjához drótozva állt a kiásott 
tömegsír szélén. A sortűz eldördüléséig az apának sikerült eltörnie 
drótbilincsüket, s testével fogva fel a lövedékeket, maga alá gyűrte 
sértetlen fiát a gödörbe, közben azt hörögte: „Menekülj, fuss!” 
Futott is a fiú, meg sem állt Magyarországig. Csak hosszú évek után 
adott magáról életjelt. (T: 27. és 41.)

      8.  Faragó József középkorú nemzetőr, majd községi rendőr Turján. 
1944 őszén a dobszó hívására bevonult a honvédséghez. A harc-
téren ugyanis több esélye volt az élethez, mint ha itthon marad. 
Így is történt. Itthon halálra keresték. Nejét és három kiskorú 
gyermekét többször is kegyetlenül zaklatták, majd a Zgoda-féle 
kocsmába citálták kitoloncolásra. Végül is a családot egyik vérbíró, 
a csempeszájú Lazar Gavanski, mentette ki a transzportból. József 
jó 10 év után került haza a hadifogságból, és időnkénti jelentkezési 
kötelezettséggel rótta le „vétkét” hosszú évekig, melyért tíz évvel 
korábban életével fizetett volna. (T: 17. és 38.) 

      9.  Farkas Sándor középkorú gazdálkodó, nemzetőr, nős, egy 
gyermek apja. Súlyos verést, majd utána többévi börtönbüntetést 
szenvedett el. (T: 22. és 33.) 

   10.  Fullajtár Antal Vámos (*1900) napszámos, gazdálkodó, 
nemzetőr, katonazenész. Nős, három gyermek apja. Az ellene folyó 
koncepciós per végén 15 év börtönbüntetést szabtak ki rá, ebből 
mintegy nyolcat le is töltött. Legidősebb fia szerb gazdáknál szol-
gált, hogy segítsen anyjának öccsei eltartásában. (T: 23. és 46.) 

   11.  Greilach János (*1919) asztalos, nős, családapa. A nemzetőrökről 
készített levéltári jegyzet szerint: „36 éves asztalos, az Ozna vitte el. 
Bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva.” (Mészáros 1995, 163., 
165.) Rabtársai és családja szerint a gyakori verések, kínzások és 
meghurcolások után életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték koholt 
vádak és hamis tanúvallomások alapján. Majdnem másfél évtizedet 
raboskodott. (T: 33., Muhi István, a rabtárs és a fia, Géza, ő kölcsö-
nözte a fényképet is a szerzőnek) [A személyazonosságot és háborús 
bűnösséget következetesen és kíméletlenül „beismerő vallomásokra” 
alapozó Ozna Greilach János identitását és „vétkeit” szabhatta a 357. 
oldalon szereplő 151. sorszámú áldozatra, aki az UTL-25867-es sz. és 
más levéltári dokumentumok és nyilvántartások szerint: „Nemzetőr. 
A magyar megszálló alakulatok munkatársa, s 1944-ben ismeretlen 
helyen lett kivégezve.” – P. J. meg j.]

   12.  Hornyik id. Istvánné Szkotovics Teréz 58 éves háziasz-
szony, hét, zömével felnőtt gyermek anyja, egész háza népével el 
lett hurcolva 1944 őszén. Férjét annyira összeverték, hogy nemso-
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kára belehalt, fiát és két hajadon leányát megcsonkították, majd 
kivégezték. Őt magát úgy megverték, hogy egész életén át viselte 
a jegyeit. (T: 5, 31. és 41.) 

   13.  Horváth Puker Jakabné Makra Júlia 40 év körüli házi-
asszony, két gyermek anyja. Nemzetőr, majd községi rendőr férje 
állítólagos erőszaktétele miatt élt át borzalmakat. Alig 18 éves 
fiát, Ferencet az elsők között verbuválták a Petőfi brigádba, s pár 
nappal utána féltucatnyi fegyveres szerb partizán tört rá a Radics 
határrészen levő egyik tanyán, ahol két gyermekével meghúzódva 
akarta túlélni a háború zivatarát. Ütlegelve követelték rajta, árulja 
el, hol rejtőzik a partizánösszekötő Piroški lányt megerőszakoló 
nemzetőr férje. A csőcselék elégedetlen volt a válasszal, hog y 
bevonult a honvédséghez. Ezért még jobban feldühödött, s lánya 
szeme láttára valamennyien megerőszakolták a szerencsétlen asz-
szonyt, majd amikor ezután sem kaptak kielégítő választ, anyja 
szeme láttára annak 14 éves gyereklányát, T.-t vették sorba, hogy 
átéljék a férj által másoknak okozott fájdalmat. Az asszonyt ezután 
a gimnázium épületébe hurcolták, ahol mások tovább és többször is 
kínvallatták férje holléte felől érdeklődve. Két verés szünetében egy 
óvatlan pillanatban a nyitott ablakon át leugrott az emeletről, és a 
gimnázium udvarából átmászott a másik utcára néző szomszédos 
ház kerítésfalán. Ott egy nagy testű komondor fogadta harapdál-
va és marva a „betolakodót”, aki rémületében – üldözői lármáját 
is közeledni hallotta – bepréselte magát a kutya óljába. Éppen 
idejében. A hűséges házőrző a falon éppen átigyekvő, őt üldöző 
verőlegények ellen fordult, nem engedte őket felségterületére, így az 
óljában rejtőző szökevény közelébe se. Az üldözők elvonulása után 
a jólelkű szerb házbeliek nagyjából ellátták az összevert és megha-
rapdált asszony sebeit, kabátot adtak neki, és még virradat előtt a 
falu széléig kísérték. Virradatkor érkezett a tanyára, de bemenni 
már nem mert, félt, hogy üldözői ott várnak rá. Másnap találtak rá 
szülei, összefagyva, félájultan a pelyvás egyik zugában. Felépülése 
időszakában petőfista fia is hazaérkezett. Kezén megcsonkult, s így 
leszerelték és hazaküldték. Kilátástalan helyzetükben, rettegve az 
embervadászok újabb megjelenésétől, két gyermekével az anya még 
újév előtt átszökött a zöldhatáron Magyarországra, Bácsalmásra, 
ott várakozó férjéhez. (T: 6., 23., 28., 36. és 44.)

   14.  Jakubecz Istvánné Hornyik Rozália (szülei Hornyik Ist-
ván és Szkotovics Teréz) 35-40 év közötti, előrehaladottan terhes 
háziasszonyt férjével együtt előbb Nádaljára hurcolták el, ahol férje 
a háború alatt mezőőr volt. Tekintet nélkül állapotára többszöri 
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súlyos veréssel vallatták, majd végignézették vele férje nyilvános 
kivégzését a községháza udvarán. Őt is többször falhoz állították, 
de nem lőtték le. Vele súroltatták fel férjének a községháza falára 
és udvarára fröccsent vérét és agyát. Végül Újvidékre hurcolták el, 
s az átélt szenvedések és borzalmak következtében 1945 elején, 
jóval idő előtt ott, az Ozna-n szülte meg ötödik gyermekét. Ezután 
babájával hazaengedték. (T: 5., 31. és két veje)

   15.  Jankovits József 34 éves hentes és mészáros, nős, egy fi úgyermek 
apja, nyilas volt, a nagy nyilas vezetők, Simonyik-Gombos Pista és 
Kiss Józsi, szintén hentesek barátja. Szerencséjére ő is bevonult a 
honvédséghez, s nem találták itthon, akik barátját, Józsit halálba hur-
colták. Ahhoz viszont idejében hazaért, hogy lefogják, elhurcolják és 
bevádolják mesterük, Iso Paroški hentes 1942-es meggyilkolásáért. 
Verésekkel és kínzásokkal eszközölt vallatása közben olyanokat 
kérdeztek tőle: Hány disznót meg marhát vittél be a magyar kato-
náknak? és Hordanád-e megint a húst a tollas csendőröknek? Hiába 
tanúsította a meggyilkolt szerb mester felesége, hogy a Józsi nem volt 
a mestert elhurcoló razziázó magyarok között, 10 év börtönbüntetést 
mértek ki rá, amelyből ötöt sógorával, Muhi Istvánnal együtt töltött 
Mitrovicán. (T: Muhi István, a rabtárs) [A személyazonosságot és há-
borús bűnösséget következetesen és kíméletlenül „beismerő vallomások-
ra” alapozó Ozna Jankovits József identitását és „vétkeit“ szabhatta a 
365. oldalon 219. sorszámmal szereplő Jászberényi-Jankovits Józsefr e, 
aki a VL dokumentumai szerint: „tömeges terrorért lett likvidálva”, 
más nyilvántartások szerint: „Népellenség, s 1944-ben ismeretlen 
helyen lett kivégezve.” – P. J. meg j.]

   16.  Kalmár András 40 éves, nős, mezőgazdasági munkás, nemzetőr, 
életfogytiglani börtönbüntetést mértek ki rá. Ráfogták, hogy a 
Pelváné kocsmája előtt ő lőtte le az „állj” felszólításra továbbhajtó, 
Leđanski nevű süket, öreg szerbet, holott azt egy honvéd tette. András 
15 év börtön után szabadult. (T: 28. és Muhi István, a rabtárs) 

   17.  Kancsár József 44 éves kisbirtokos gazdálkodó. (De Sgardelli 
szerk. 1941, 27., 188.) Nős, családapa. 1944 őszén fegyveres szerb 
partizánok többször is  elő állították, vallatták és hosszú időn át zak-
latták a gyenge idegzetű, beteg embert, aminek következtében élete 
hátralévő részében mind jobban súlyosbodó és elhatalmasodó testi, 
de főleg lelki károsodást szenvedett. (T: 15., 12., 28. és 33.) 

   18.  Kelemen András, id. Vince 25 év körüli fia, hadifogságba esett, 
de gyorsan megszökött, és hazajött. Megérkezése után fegyveresek 
elhurcolták, és összeverték úgy, hogy élete végéig súlyos rokkant 
maradt. Soha nem nősült meg. (T: 18. és 41.) 
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   19.  Koller Tamás 43 éves gazdálkodó, nős, két felnőtt nőtlen férfi 
apja, a DMKSZ tagja, a nemzetőrség egyik alapító tagja. Már a 
fordulat első napjaiban elfogták, és a Dunđerski-házba, a katonai 
közigazgatás első székhelyére, a mai bíróság épületébe hurcolták. 
Egy héten át kínzások közepette vallatták, milyen köze volt a Ma-
gyar Kémelhárító Szolgálat turjai akciójához, fényképeket muto-
gattak neki „bizonyítékként” a jelenlétéről a turjaiak kivégzésénél. 
Egyheti fogság után éppen a mindennapi vallatásra vonszolták őrei, 
amikor tanyaszomszédját ismerte fel benne a velük szembejövő 
öreg Braca Belić, a Đoko bácsi apja. Šta ćeš ti tu? (Mit akarsz te 
itt?) kérdésére választ se várva jótállt szomszédja ártatlanságáért, és 
haza is támogatta. Útközben még a lelkére kötötte: „A sad gledaj 
da te ponovo ne nađe ovaj ološ!” (Most pedig nézd, nehogy ismét 
megtaláljon ez a söpredék!) Hosszú hónapokon át váltott helyeken 
rejtegette a rokonság a tartózkodóvá, zárkózottá lett, megalázott, 
megkínzott embert. Csak szűkebb családi, rokoni körökben elej-
tett szavaiból, félmondataiból következtetett a család arra, mi is 
történhetett vele. Hogy nappali vallatásaik és kínzásaik után éjjel 
18-20 foglyot egymáshoz kötözve a tuki régi szerb temetőbe (ma 
faiskola) hajtottak, s ott puszta kézzel hajnalig kaparva ásattak, 
kerestették velük néhány „turjai áldozatuk” ott elásott tetemét. 
Rabtársai nevére az unokaöccse sajnos már nem emlékezett. Több-
ször is hangoztatta azonban, hogy szerinte „Szenttamásról az 1944 
őszén és 1945 tavaszán történtek miatt mintegy 3000 magyar ember 
hiányzik. Ennek több mint a felét, 1500-1600 ártatlan férfit, nőt, 
öreget és gyermeket kivégeztek, a többit meg megrémítve elűzték 
hajlékukból”. (T: Koller István, az unokaöcs) 

   20.  Lesch Károlyné Wappen von Rolkenstein Ilona 40 év 
körüli, kerekes kocsihoz kötődő, rokkant, kétgyermekes családanya. 
(Csuka szerk. 1941, 66.) Férjének, Lesch Károlynak partizánok 
általi elhurcolása és kivégzése után két tizenéves lányával a németek 
számára létesített haláltáborok egyikébe hurcolták el. Róla és lányai 
sorsáról soha nem érkezett visszajelzés. (T: 12. és 33.) 

   21.  Major Károly, Lajos és Bömches Adél az események idején 
10 éves fia kérdésre elmondta: „Apám a magyar idő vége felé bevo-
nult a honvédséghez, ketten maradtunk az anyámmal. Az oroszok 
átvonulása után egy éjjel fegyveres szerbek vertek föl bennünket 
álmunkból. Az anyámat falhoz állították, és mindent feltúrtak a 
lakásban. Nem tudom, mit kerestek, nem nagyon értettem szerbül. 
Nagyon féltem a kiabálásuktól, ezért arccal anya ölébe bújtam. A 
razziázók között volt egy nő is, aki a megrémült anyámnak ma-
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gyarul azt mondta, fektessen engem vissza, és öltözzön fel, velük 
kell mennie, aláírni az eredménytelen házkutatási jegyzőkönyvet. 
Ez a nő nagy, vörös posztócsillaggal a sapkáján odaült mellém az 
ágyra, s amíg anyám öltözött, rossz magyarsággal mondogatta: 
»Aludjál csak, a mamád nemsokára itthon lesz.« Anyámat akkor 
láttam utoljára. Sokáig nem tudtam elaludni. Féltem a feltúrt 
lakás rendetlenségétől, és hogy visszajönnek a lármázó, goromba 
emberek. Másnap aztán nagyon későn arra ébredtem, hogy nagyon 
éhes vagyok, de anyám még ebédidőre sem érkezett haza. Estére 
már segítség után hajtott az éhség, és anyám keresésére indultam. 
Ivan Prodanović patikusék nem messze laktak tőlünk, oda mentem 
először, hátha odament beszélgetni. Jó barátok voltak a szüleimmel, 
gyakran jártak egymáshoz. Megkértem Ivan bácsit, segítene megke-
resni anyukámat, mert nincs meg már egész nap, és én már nagyon 
éhes vagyok. »Én téged nem ismerlek, gyerek« – mondogatta 
Ivan bácsi, és tuszkolt ki az utcára, mint egy alamizsnát kéregető 
koldusgyereket. Nado néni, a felesége mondott neki valamit, és 
nemsokára egy nagy darab zsíros kenyérrel a kezében bocsátott ki 
az utcára. Még egy éjjel vártam haza álmatlanul az anyámat. Másnap 
viszont már nemcsak éhes voltam, de fáztam is az időközben kihűlt 
lakásban. Felöltöztem melegebb gúnyába, könyveimet, irkáimat az 
iskolás hátizsákomba raktam be, és reggel útnak indultam anyám 
nővéréhez, Topolyára gyalog. Estére nagyon éhesen és fáradtan 
érkeztem meg hozzájuk. Ennél a nagynénémnél nevelkedtem. Csak 
később tudtam meg, hogy apám megszökött a frontról, és valahol 
a partizánok végeztek vele, mert soha nem érkezett haza. Anyám 
megkínzásáról és megcsonkításáról viszont semmit sem hallottam, 
pedig a szenttamási megrémült és megtizedelt magyarság egész 
rémfilmekbe illő részleteket suttogott erről.” (A tanú személyes 
visszaemlékezése a szerzőnek)

   22.  Modry Károly (1906) nős, családapa, 1944 őszén szerb fegyve-
resek állították elő, s a „38 éves szobafestőt az Ozna vitte el”. (Mé-
száros 1995, 165.) Az ellene folytatott koncepciós perben nyakába 
varrt 20 évnyi börtönbüntetésből 10 évet le is töltött. A vizsgálati 
fogságban eltöltött időszakról és az ottani vallatási módszerekről 
nemigen beszélt senkinek. Szabadulása után évekig, egészen nyug-
díjaztatásáig a szenttamási egészségházban valamilyen házgond-
noki állást töltött be. (T: 2 .és 15. Egy 37 éves Modri Károly az 
áldozatok névsorán is szerepel: 326. sz.) [A személyazonosságot és 
háborús bűnösséget következetesen és kíméletlenül „beismerő vallomá-
sokra” alapozó Ozna Modry Károly identitását és „vétkeit“ szabhatta 



■■  Névsorok – emberveszteség ■ 493 ■   

a 382. oldalon a 325. sorszámú áldozatra, aki a VL dokumentumai 
szerint „zaklatásért lett likvidálva”, más nyilvántartások szerint meg: 
„Népellenség, a kommunista hatalom ellenzéke, s 1944-ben ismeretlen 
helyen lett kivégezve.” – P. J. meg j.]

   23.  Molnár András Mongya (*1882) első világháborús veterán 
törzsőrmester, földműves, városgazda, majd a magyar idő végén 
községi bíró. (De Sgardelli szerk. 1941, 40., 283.) 1944 őszének 
elején ő doboltatta ki a mindenkire vonatkozó szóbeli behívópa-
rancsot. Széles látókörű, jól tájékozott, ember volt, akinek bölcs 
tanácsait szerb és mag yar eg yaránt respektálta és elfogadta. A 
riadt emberek hozzá fordultak tanácsért, lesz-e és ha igen, milyen 
következménye a behívóparancs megtagadásának. A szerbeknek 
azt mondta: „Húzódjanak el szem elől egy időre, hogy ne lássák, 
úgysem tart ez már sokáig.” A magyaroknak meg azt: „Vonuljanak 
be okvetlen, mert a frontszolgálatot túlélheti az ember, ha vigyáz 
magára, itthon viszont elszabadul a pokol, és halál vár a legtöbb 
magyarra.” Hat kocsiból álló vasúti szerelvény jött Verbászról a 
bevo-nulókért, mert a vasút turja–nádaljai szakaszáról olyan hírek 
érkeztek, hogy a partizánok felszedték a síneket. A szerelvény úgy 
megtelt bevonuló magyarokkal, hogy még a vagonok tetején és az 
ütközőkön is utaztak. Ezt mesélte Szép I. Imre, az egyik bevonuló. A 
fordulatkor beigazolódott a falubíró bölcs előrelátása. A szerb razzi-
ázók mind összeszedték a fiatal magvető magyar férfiakat. Épkézláb 
magyar férfit hónapokig nem lehetett látni. Ha megtaláltak valakit, 
azt elhurcolták, a legtöbbjüket el is tüntették. 1944 karácsonya 
és újév után kezdtek hazaszállingózni azok, akik a honvédségtől 
vagy a szovjetek fogságából megszöktek. Ezeket itthon állandóan 
vadászták, s a korábban érkezőket még „elnyelte a sötétség”. Újév 
után azonban a zaklatásokon, brutális megveréseken és ritkábban 
a bebörtönzésen túl nagyobb életveszélyben már nemigen voltak. 
Igaz, a fiatalabbaknak, ha végigküzdötték is a világháborút a Don-
kanyartól hazáig, és nem voltak előbb szerb katonák, be kellett ruk-
kolniuk és leszolgálniuk még három évet Tito hadseregében. Igaza 
lett Mongya bírónak: a háborút többen túlélték, mint az itthoniak 
a razziázó szerbek hőzöngését. Sokan maradtak Magyarországon 
is. (T: Muhi István, harctereket megjárt, hazatért és börtönviselt 
nemzetőr. Az utolsó vasúti szerelvénnyel akkor távozó több száz 
szenttamási magyar szép emlékezetében őrzi Molnár András bírót, 
mert neki köszönhetően túlélte a világháborút és az ezt követő 
kegyetlen etnikai tisztogatást. A szenttamási szerbek hálája viszont 
már csak a fordulatig tartott. Meghurcolták Mongya bácsit, majd 
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családjával a kitoloncolandók közé sorolták be. Csak egynek, a 
Csempe Lazónak, az egyik vérbírónak jutott eszébe, hogy sok-sok 
fiatal szerb köszönheti az életét ennek az embernek, ezért kivonta 
a transzportból, és hazavezette a családot. (T: 1., 17., 24., 25., 33. 
és 54.) 

   24.  Muhi István (*1905) Péterrévén született, Szenttamásra 1932-ben 
benősült földműves és fuvarozó. Nős, egy kiskorú leánygyermek 
apja. A Magyar Párt és a DMKSZ szenttamási szervezetének tagja, 
a szenttamási magyar nemzetőrség egyik alapítója és állandó tagja 
1941-től 1944 októberének elejéig. Öttagúra növelt járőregysége 
Szenttamás északi bejáratánál, a nemzetközi út úgynevezett Kuszli 
hídjának őrzését kapta feladatul közvetlenül a honvédbevonulás elő-
estéjén. Ekkor aktív résztvevője és közvetlen szemtanúja volt az éjjeli 
eseményeknek, a Szenttamás védelmére érkezett csetnikalakulat 
jövetelének és a honvédség másnap reggeli megérkezésének éppen 
úgy, mint a két fél másnapi tűzharcának. 1944. szeptember végén 
a dob hívó szavára és Molnár bíró tanácsára az utolsó vasúti szerel-
vénnyel bevonult a honvédséghez, Pápára. Tíznapi kiképzés után 
több száz szenttamási magyarral a Szent László hadosztály gránátos 
egységében a felvidéki harcokban estek át a tűzkeresztségen. Szá-
mos csatában vett részt, mígnem Lelédnél (szlovákul Helemba) 
szovjet hadifogságba esett. Két ízben szökött meg, először Vácnál 
sikertelenül, majd Kecskemétnél végleg. Bácsalmáson időzött pár 
hetet fogadva az odamenekülő szenttamásiak hazai híreit. Végül 
is három társával hazaszökött, újév után érkezett meg. Mivel sem 
nemzetőrként, sem polgárőrként, de még emberként sem bántott 
senkit, pár heti rejtőzés után önként jelentkezett a hatóságoknál. 
Azonnal letartóztatták tiltott határátlépésért, majd gyilkosság 
elkövetésével vádolva kegyetlenül vallatták az Ozna emberei Szent-
tamáson, Óbecsén és Újvidéken. Olyan „elit háborús bűnösökkel” 
volt egy cellába zárva, mint Feketehalmy, Zöldi, Keresztes-Fischer, 
Deák Leó, Fernbach Péter és mások. Végül is pörbe fogták, és 
hamis tanúvallomások alapján húsz év börtönbüntetést szabtak 
ki rá. Ebből nyolcat le is töltött. Kínoztatásainak nyomait lábujja 
szétroncsolt körmein és egyéb testrészein is egy életen át hordozta, 
s a szerzőnek meg is mutatta. Kínzói közül főként egy Luka nevű 
mileševói szerbet emlegetett gyakran. (T: Muhi István személyesen 
a szerzőnek)

   25.  Odry Sándor (*1903) gazdálkodó, a DMKSZ tagja és neje, Paja 
Gertrúd háziasszony, három kiskorú leánygyermek szülei, látva 
az ártatlan szenttamási magyarság mértéktelen, minden ok nélküli 
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elveszejtését, a rémülettől fejvesztve menekültek el, három gyer-
meküket és minden vagyonukat hátrahagyva, a biztonságosabb-
nak vélt Magyarország felé. A hontalanság és gyermekeiktől való 
elszakítottság és a teljes vétlenség tudatában végül is nemsokára 
visszafordultak. Éppen idejében érkeztek haza ahhoz, nehogy más 
menekültekéhez hasonlóan az ő vagyonkájuk is ebek harmincadjára 
kerüljön. Hazatérésük után nem lett nagyobb bántódásuk a családfő 
DMKSZ-tagsága ellenére sem. (T: 44., 45. és 47.) 

   26.  P. Juci, az udvarlóját elutasító, büszke, 20 év körüli hajadon ellen-
állásának megtörésére és magatartása megváltoztatására a rámenős 
szerb kérő úgy kényszerítette a lányt, hogy édesapját a partizánok-
kal elhurcoltatta és összeverette, majd az apa megmentését ígérte, 
ha mégis meggondolná magát, és férjhez menne hozzá. Ígérete 
beváltásának szükségét és a döntés meghozásának sürgetését úgy 
nyomatékosította, hogy még bele is lövetett a kiszemelt apósjelölt 
lábába, amivel az embernek tartós testi károsodást okozott. Végül 
kimentette áldozatát a szerb, amint megkapta a lány beleegyezését 
a házasságba. A kegyetlen zsarolással kikényszerített frigy azonban 
nem bizonyult tartósnak, később ugyanis elváltak. (T: 28., 44., 45. 
és 47.) 

   27.  Papp Árpád 35 év körüli földműves nemzetőr, nős, két kiskorú 
gyermek apja. A szovjet hadifogságból szökött meg és érkezett haza 
gyalog. Túl korán ahhoz, hogy ne essen bántódása. Megérkezése-
kor éppen náluk volt családjának egy Rankov (Kuljan) nevű szerb 
„barátja”, ez elhurcoltatta, és többévi börtönt varratott a nyakába. 
(T: 4., 9. és 33.) 

   28.  Papp György (*1921), Pál és Halasi Viktória fia, levente-segédokta-
tó, 1942-ben önkéntesként bevonult a honvédséghez, de 1943-ban 
súlyos középfülgyulladás miatt leszerelték. Megnősült, kibérelte 
Szenttamáson a Pelva-csárdát, s letelepedett itt a nejével. A front 
közelségére való tekintettel a család lovas kocsival elmenekült, 
de Topolyánál a szovjetek visszafordították a menekültkaravánt. 
Megérkezve szerb ismerősük, Marko Kaćanski birtokán húzódtak 
meg, 7 km-re a falutól. Egyik napon a faluba ment kerékpárral, 
és két napig nem tért vissza. Ismerősök szóltak a családnak, hogy 
náluk fekszik csúnyán összeverve, menjünk érte. Testvéröccse (az 
emlékező) lovas kocsival ment érte, és kivitte a tanyára az egész úton 
félrebeszélő fiatalembert. Tíz-egynéhány nap után tudott csak lábra 
állni. Elmondta, az előtte levő csoportból felismert néhány embert, 
akiknek a bajuszát is kitépték. Talpra állása után, még karácsony 
előtt „önkéntesként” besorozták, és elvitték a Petőfi brigádba. A 
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háború után Nagykikindáról, a tüzérlaktanyából átszökött Ma-
gyarországra. Utóbb felesége is követte, s három gyermekük már 
ott született. (T: Papp Ferenc, a fiatalabb testvér) 

   29.  Pozder János, id. 50 év körüli gazdálkodó, özvegy, négy gyermek 
apja, nemzetőr, nem sietett a szerbek iránti lojalitás kimutatásával. 
Ezért már Sándor szerb király marseille-i meggyilkolásakor kiprovo-
kálták, megbüntették akármiért, és csúnyán meg is verték. Nemzetőr-
ként valószínűleg törlesztett is nekik valamit ebből, mert 1944 őszén 
biztosan nem községi parádés kocsissága miatt fogták le és hurcolták 
el a partizánok. Az Ozna kínzókamráit Szenttamástól Óbecsén át 
Újvidékig végigjárta, s az ellene folytatott perben nyakába akasztott 
20 év börtönbüntetésből jó 10 évet le is töltött. (T: 28., 33. és Muhi 
István, a rabtárs)

   30.  Pozder Mihály (*1907) gazdálkodó, 25 hold föld tulajdonosa, 
nős, egy lánygyermek apja. Annyira rettegett a rémhírekből ismert 
oroszoktól, a kommunizmustól és a valószínűsített szerb revanstól 
is, hogy megzavarodott. Feleségét és tizenéves leányát menteni 
akarván az erőszaktól és a kollektív házasság borzalmaitól, baltával 
támadt rájuk, s amikor úgy látta, végzett velük, a Nagyhídról a 
csatornába vetve magát öngyilkos lett. A leányka belehalt, felesége 
meg csak sokára épült fel sérüléseiből. (T: 2., 15., 18. és 36.) 

   31.  Pulai József középkorú férfi. A számos magyar ember életéért-
haláláért felelős hírhedt Jelo Kurjački nemcsak fia meggyilkolásával, 
de azzal is vádolta, hogy szomszédasszonyként látta, amint levágott 
szerb asszonyokból szappant főzött. 20 év börtönből tízet letöltött. 
(T: 2., 28. és Muhi István, a rabtárs) 

   32.  Ragács István Zsáki 45 éves nemzetőr, majd községi rendőr, nős, 
két gyermek apja. Kínvallatása után lovas kocsihoz kötve vonszolták 
Szenttamástól Újvidékig. A bírósági színjáték során rámért 20 év 
börtönbüntetésből 5 évet töltött le. Fia a bajusztépő Tito-rendőrség 
tagja lett, talán az ő közbenjárására kapott kegyelmet. (T: Muhi 
István, a rabtárs) 

   33.  Rapcsányi Ferenc 30 év körüli honvéd, Serfőző Katalin fia. 
Lelédnél hadifogságba esett, de megszökött. Vácról Bácsalmáson 
keresztül 1945 januárjában ért haza három szökevénytársával, 
Király Imrével, Brasnyó Bélával és Muhi Istvánnal. Őt és Királyt 
nyomban lefogták, az utóbbi a vizsgálati fogságban felkötötte 
magát. Brasnyó családostul visszaszökött Magyarországra, Muhi 
pedig még egy ideig rejtőzködött, majd feladta magát. Rapcsányit az 
Ozna vette kezelésbe, aminek következtében teljesen lerobbant, és 
idegszanatóriumba került. Csak a hatvanas évek derekán, vége felé 
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engedték haza, mint ártalmatlant. Élete végéig magába zárkózott, 
sorsával megbékélt ember lett. (T: 12., 28. és 54.) 

   34.  Rencsár Tamás (*1891) gazdálkodó, nős, családapa, első világhá-
borús veterán hadirokkant. (Kertész – De Sgardelli 1942, 67., 89.) 
Bácska szerb urai a királyi Jugoszlávia idején, mint minden magyar 
hadirokkantat, megrövidítették őt is a magyar államtól neki járó 
rokkantnyugdíjjal. E feletti bánatát két évtizeden át panaszolta. 
1941 húsvétjától azonban, ha túlcsordult a borospohár, nagykéssel 
is elégtételt akart venni ezért a vélt vétkeseken, a dodincai és a tuki 
tanyavilág szerbjein. A nemzetőrök ilyenkor két esetben is lefegy-
verezték és előállították, mire a dühös magyar ember felhagyott 
ugyan a tettlegességgel, de a szidalmazásokkal nem. E keményvo-
nalas magatartása 1944 őszén nem múlt el következmények nélkül. 
Felhajtották őt is a fegyveres partizánkölykök, alaposan megver-
ték, így tovább romlott amúgy is rossz állapota. Végül is a halálba 
menetelők sorába állították, gépfegyver elé, egymáshoz kötözve, a 
tömegsír szélére. Innen aztán vadregényes módon menekült meg, 
és rejtőzködve élte le hátralévő életét. Ingre-gatyára vetkőztetve 
állt fogolytársaival a tömegsír szélén. A tűzparancs után egyik társa 
fölfogta testével a lövedéket, és estében maga alá lökte a gödörbe. 
Érezte, hogy nem találták el, rövid ideig csendben, észrevétlen ma-
radt a haláltusájukat vívó áldozatok alatt. Hóhéraik visszavonulását 
követően kiszabadította magát drótbilincséből, kimászott a ráne-
hezedő testek alól, s azon félmeztelenül, az éj leple alatt hazatalált. 
A lakásba bemenni nem mert, félt, hogy ott keresni fogják ismét. 
A padláson, a kémény mellé épített húsfüstölő langyos védelmében 
húzódott meg reggelig. Másnap ruhát, takarót vitt fel magának, és 
szinte az egész telet a kémény mellett vészelte át. Hónapokig nem 
mutatkozott, mert a fejvadászok valahogy neszét vették szökésének, 
és többször is keresték kiirtással fenyegetve családját, ha nem árulják 
el, hova szökött. Állítólag hazatérő petőfista fia közbelépésének 
köszönhetően maradt el a család zaklatása. Élete végéig zárt kapuk 
mögött élt, s ha valaki zörgetett náluk, ő elhúzódott, s a látogatót 
felesége fogadta. Az utcára soha többé nem ment ki, személyi ok-
mányai sem voltak. A hatvanas évek második felében halt meg. (T: 
25., 32., 33. és 54.) 

   35.  Soltis Péter Sípos 45 év körüli gazdálkodó, nős, két gyermek 
apja, 1944 őszén a községháza egyik helyiségében folytatott kín-
vallatása egyik szünetében magára maradva feltépte az utcára nyíló 
ablakot, és kivetette magát az utcára. A magas ablakból az alatta 
álló, falhoz támasztott kerékpárokra zuhant, és bordasérülést szen-
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vedett. Súlyos sérülései ellenére elrohant. Heteken át nem mert 
hazamenni, attól való félelmében, hogy üldözői ott várják lesben. A 
legkülönbözőbb helyeken: a falut övező nádasokban, kukoricásban, 
elhanyagolt régi szerb katonai bunkerekben rejtőzködött ismerős 
tanyás gazdáktól szerezve be élelmet mindaddig, amíg el nem múlt 
feje fölül véglegesen az életveszély. (T: 6., 28., 33. és 36.) 

   36.  Szögi Birgés Bálintné Gál Mag Katalin (*1919) első férje, 
Nádi Lajos juhász nyilas volt. Azt keresték. Mivel nem találták, s 
ő nem tudta megmondani, hol rejtőzik, a fegyveresek behajtották 
Katalint. Az asszony becsomagolta, nyakába vette kicsiny gyermekét, 
és két partizán rászegezett fegyvere közt ment, ahova irányították. 
Fölhajtották a gimnázium emeletén a tornaterembe. A kb. 8 × 12 
m-es terem tele volt emberekkel. Voltak asszonyok is. Úgy 200-250-
en. Szalmán feküdtek körül a falnál, meg középen is volt két sor úgy, 
hogy a fejük volt egymásénál, a lábuk még szétfelé. A tanári dobogón 
álló asztalnál fegyveres partizánok ültek, iszogattak és cigarettáztak. 
Katalint gyermekével oda helyezték el, mert lenn a többi fogoly 
mellett már nem volt hely. Asszonyok és férfi ak, gyerekek szorosan 
egymás mellett feküdtek bezsúfolva, mint dobozban a szardíniák. 
Este kihallgatásra vitték őket. Nem név szerint szólították, sorba 
szedték és hajtották el őket. Valószínűleg azért, mert sokuknak 
nem is tudták a nevét, s azt sem, miért is lettek előállítva. Katalin 
a kihallgatásra menet sem vált meg kicsi gyermekétől. Ezt egyik 
őrük, az Ozren pék tanácsolta neki. Talán éppen ezért egyszer sem 
lökték be a bódéba, ahol verték és kínozták a foglyokat. A karján 
síró gyermek miatt talán vallatásai is rövidebbek voltak másokéi-
nál. Kísérői több esetben is rászóltak, a kihallgatás idejére hagyja 
a gyereket egyik fogoly asszony gondjára, de ő ezt nem tette. A 
teremben beszélgetni, de még sugdolózni sem volt szabad. Csak a 
megkínzott emberek sóhaját és fájdalmas nyögését lehetett hallani. 
Tíz napig volt befogva gyermekével, s minden éjjel kihallgatásra 
vitték, és szinte ugyanazokat a kérdéseket tették fel neki: Nyilas 
volt-e? Volt-e férjével a nyilasok gyűlésein? Kik voltak a férj nyilas 
barátai? És persze hol rejtőzködik most a férj? Többen nem tértek 
vissza közéjük a kihallgatásról. Azt hitték, azokat hazaengedték. 
Egyik asszony odasúgta neki, hogy kivégezték a távozókat. De 
mindig hoztak újabb foglyokat a helyükre. Borzalmas dolgokat 
látott és hallott. Puskaaggyal szétroncsolt lábujjakat, kitépett baj-
szú férfi akat, levert vesére és törött bordákra panaszkodó, nyögő és 
jajgató embereket. Rémület fogta el a kivégzések hírének hallatán. 
Főleg a fekvőhelyek között le-föl járkáló és ordítozva szitkozódó 
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Jelo Kurjačkitól rettegett. Karjai közé szorított kicsiny gyermekére 
mutatva kiabálta: „Még ezt is ki kell irtani, írmagjuk se maradjon!” 
Bakancsos lábával rugdosta a fekvő embereket, s elképesztő vétkek 
elkövetésével vádolta őket. „Sve ovo treba iseći, pa u paprikaš s 
njim!” (Ezt mind fel kell aprítani, és paprikásba velük!) – ordította. 
Rengeteg embert hurcoltatott halálba. Egyszer Katalinra támadva 
azt kiabálta, hogy elveszi tőle a gyermekét, megfőzi paprikásnak, és 
vele eteti meg. Látogatókat nem engedtek be hozzájuk, tiszta ruhát 
és otthoni élelmet sem. A partizánkonyháról vittek be nekik enni. 
Aki evett, evett, aki nem, az nem. Tíz napig tartott a keresztútja, 
mire rájöttek, nem is őt, hanem a férjét keresik. Ekkor hazaengedték. 
(T: Katalin személyesen nyilatkozott a szerzőnek) 

   37.  Szögi Kálmán korábban péterrévei, majd szenttamási órás és 
ékszerész, nős, három gyermek apja. Az őt ért atrocitások idején 
40 éves lehetett. Mint rabtársaival közölte: azért verték és kínoz-
ták, ismerje be, orgazdaként fölvásárolta a magyar csendőröktől 
és katonáktól a haláltáborokba elhurcolt szerbek és zsidók arany 
ékszereit. A koholt vádak nyomán minden nála talált ékszert 
lefoglaltak, és bizonyítékként használták fel az ellene folytatott 
koncepciós perben, melynek során 10 év börtönre és az üzletében 
talált ékszerek elkobozására ítélték. Családját gyűjtőtáborba vetet-
ték. Annak felszámolása után szabadultak, Kálmán meg mintegy 
öt év börtönbüntetést töltött le. (T: Muhi István, a rabtárs) 

   38.  Tiszta István, András és Gálik Klára fia, nős, két gyermek apja. 
Nemzetőr, majd községi rendőr. A hatvanas évek első felében a 
szerzővel beszélgetve közölte, hogy ő magyar érzelmű, de nem 
soviniszta. A rendet és a törvényt szigorúan tisztelő és tiszteltető 
emberként lépett 1941-ben, 40 évesen a magyar állam szolgálatába 
rendőrnek. A rendbontó fiatalokat, ha a szép szónak nem volt fo-
ganatja, egy-két erőteljesebb pofonnal is a csend és rend betartására 
bírta. Tekintet nélkül nemzeti hovatartozásukra. Hatalmával nem 
élt vissza, túlkapásai sem voltak. Ha kellett, segített is bajba jutott 
polgártársain. Így tett Miladin Srđanov esetében is, amikor csetnik 
propagandaanyagot találtak fiánál a razzia során, a karjára tetoválva 
meg csetnikemblémát. Előállították apát és fiát is a razziázó honvé-
dek és nemzetőrök. Rendőrként vállalt garanciát értük a fiú tettét 
éretlen kamasz hősködésének minősítve. Sőt két társával a jótállás 
mellett felvállalta még a család biztonságának további őrzését is. 
1944 októbere végén fiatal szerb fegyveresek állították elő, köztük 
olyanok is, akiket korábban rendőri szolgálat közben erélyesebben 
kellett rendre utasítania. Egyikük, Drago Milošev Kiseljak már az 
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előállítás után le akarta lőni. A kínzások ellenére sem vállalta az el-
lene felhozott vádakat. Még a korábban megvédett Miladin Srđanov 
sem állt ki érte. Így minden bizonyíték nélkül, fiatal kölykök hamis 
tanúvallomása alapján életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtot-
ták. Többszöri kegyelmezgetés után végül is tíz évet töltött le. 
Szabadulása előtt a börtönigazgató az utólagos bosszú lehetőségére 
hívta fel figyelmét, és azt tanácsolta, ne térjen vissza Szenttamásra, 
vigye inkább a családját Mitrovicára, ő majd gondoskodik számára 
lakásról és munkahelyről. Ennek ellenére hazajött, s a fatelepen 
portás-éjjeliőr állást kapott. A balsejtelem beigazolódott. Éjjel, 
munkáról hazamenet lesből háromszor is megtámadták, de ereje 
teljében még meg tudta magát védeni. 1975-ben, 74 éves korában 
halt meg. Cellatársa, Rohacsek Ferenc, a fiatal csúrogi leventeoktató 
mondta el rabtársainak, hogy Szenttamáson, a községháza pincéjé-
ben vele együtt vallatták, és látta, hogy az elviselhetetlen kínzásokat 
egy jajszó nélkül tűrte, amíg el nem ájult, s amikor fellocsolták és 
újra kínozták, akkor sem mutatott gyengeséget, pillanatra sem. Ez 
még jobban bőszítette kínzóit, de nem vállalta az ellene felhozott 
vádakat. A fiú nagyon becsülte emberfeletti bátorságáért, erejéért 
és helytállásáért. Hatalmas akarat- és életerejéért, megingathatatlan 
önuralmáért és magabiztosságáért nagy tisztelet és megbecsülés 
vette körül rabtársai körében is, ahol a börtön asztalosüzemében 
segédmunkásként dolgozott. (T: Muhi István, a rabtárs) [A sze-
mélyazonosságot és háborús bűnösséget következetesen és kíméletlenül 
„beismerő vallomásokra” alapozó Ozna Tiszta István identitását és 
„vétkeit“ szabhatta a 407. oldalon 496. sorszámmal szereplő áldozatra, 
aki a VL dokumentumai szerint „a 2371. sz. névtelen feljelentés alap-
ján ARMIJA és letartóztatások háborús bűnéért lett likvidálva”, más 
nyilvántartások szerint meg: „Népellenség, a kommunista hatalom 
ellenzéke, s 1944-ben ismeretlen helyen lett kivégezve.” – P. J. meg j.]

   39.  Toldi Kálmán (*1887) gazdálkodó, nős, néhai első neje három, 
a második két gyermeket szült neki. DMKSZ-tag. Rendszerető, 
szőrszálhasogató, jó szervező, magyarkodó ember, aki életcéljának 
tartotta a „magyar hazatérés” tartósítását Szenttamáson is. Községi 
képviselő, békéltető bíró és a polgári rendőrség parancsnoka is volt 
a magyar időkben. Ő osztotta be a polgári rendőrséghez tartozó 
nemzetőröket a csendőr-rendőr járőr mellé a kendergyári, torony-
őri, határjárási és egyéb kötelezettségek ellátására, s fegyverrel és 
tölténnyel látta el polgárőreit. A titóista igazságszolgáltatás 15 évi 
börtönbüntetést mért ki rá. Két letöltött év után azonban szabadon 
engedték. (T: Muhi István, a rabtárs) 
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   40.  Toldi Mihály 30 év körüli, nőtlen földműves, utólag csatlakozott 
a nemzetőrséghez, s fontoskodott egészen a magyarok kivonulásáig. 
A szerb fegyveresek őt is nyomban lefogták, átesett az Ozna váloga-
tott vallatási módszerein, és 15 év büntetést kapott a koncepciós per 
ítélete szerint. Ebből 10-et töltött le kényszermunkán. Szabadulása 
után Szabadkára, a Csávolyba költözött. Későbbi állítás szerint 
Varnyú Miskával ő állította elő a szerbet, akinek lelövésével Muhi 
Istvánt vádolták. Toldi lőtt. (T: 25. és 33.) 

   41.  Tóth Máté Csütörtök 42 éves nemzetőr, majd kisbíró, nős, 
négy gyermek apja. Több évet töltött börtönben, mert „kiszolgálta 
a fasiszta megszállókat”. (T: 15., 33.)

   42.  Vörös Gizella özv. Nagyné, József rendőr és néhai Kovács 
Ilona fiatalabb lánya, 21 évesen az apja kíséretével vonuló szent-
tamási kocsikaravánnal menekült el két évvel idősebb nővérével 
Magyarországra annak reményében, hogy ott majd találkoznak 
a háborúból hazatérő vőlegényeikkel. Mivel a találkozás nem jött 
létre, a két bátor leány zöldhatáron át szökött vissza Szenttamásra. 
Csalódottan kellett tudomásul venniük, hogy ide sem érkeztek meg 
jegyeseik, sőt szüleik is elmenekültek Magyarországra. Házukba 
nem mehettek vissza, mert azt időközben az új hatalom telepesek-
nek osztotta ki. Pár hétig rokonoknál húzódtak meg, majd ismét 
nekivágtak a zöldhatárnak, hogy visszaszöknek apjukhoz. Sajnos 
sikertelenül. Az akkorra már éberebben őrzött határon elfogták, 

A nyolcvanas évek első felében, négy nagyobb és több kisebb 1944-es szenttamási tömegsírra 
épített korszerű ravatalozó (Ternovácz István felvétele a szerző gyűjteményéből)
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bíróság elé citálták, és tiltott határátlépési kísérletért négy-négy 
évi elzárásra ítélték. Büntetésüket Požarevacon töltötték le úgy, 
hogy két-két évet elengedtek nekik. Utóbb személyes vallomása 
közlésének zárolására, illetve felfüggesztésre kérte a szerzőt, mert 
van egy nagyon jóravaló szerb menye, akitől az utolsó pohár vizet 
várja, és nem szeretné ezzel megrontani felhőtlen viszonyukat. 
Sajnos Gizella 2000-ben eltávozott közülünk, s ezzel mentesítette 
a szerzőt ígérete alól, hogy életében nem adja közre nyilatkozatát. 
(T: Gizella személyesen a szerzőnek)

   43.  Vörös Károly 44 éves nemzetőr, majd kisbíró, nős, két gyermek 
apja. Fegyveresek általi elhurcolása után Jelo Kurjački koholt vádjai 
alapján a kínzókamra minden eszközével vallatták afelől, „miért 
szolgálta a fasiszta megszállókat”, és miért bonttatta le Szenttamá-
son a községi szerb emlékművet. Megalázott emberi méltósága soha, 
még családja szűk körében sem engedte szólásra nyelvét arról, mi 
minden történt vele a vallatáson meg börtönévei alatt. Csak kezei, 
de főleg lábai mind a 10 ujjának letépett vagy szétroncsolt körmei 
helyén keletkezett körömházi csökevények beszéltek mindennél 
érthetőbben az átélt szenvedésekről. Az ellene folytatott koncepciós 
perben rá kiszabott húszévi börtönbüntetésből nyolcat letöltött. 
(T: Hodoniczkiné Vörös Margit, a testvérhúga és Muhi István, a 
rabtárs)

Elmenekült, elűzött és kitoloncolt szenttamási magyarok

 1.  Ágó József, az orvul megölt Ágó János csendőr Bizikék gondjára 
bízott kisfia. Rokonai átmenekítették Magyarországra. (T: 28., 32. 
és 36.) 

 2.  Alács id. Istvánné Nagy Rozália 40 év körüli háziasszony. 
Férje kivégzése után kiskorú lányával fia után Ausztráliába szökött. 
(T: 17., 18. és 25.) 

 3.  Alács István, ifj., a kivégzett id. István és Nagy Rozália 17 éves 
fia, a petőfista sorozás elől Nyugatra szökött. (T: 17., 18. és 25.)

 4.  Alács Juliska, id. István és Nagy Rozália 15 éves lánya, anyjával 
Ausztráliába szökött fivéréhez. (T: 17., 88. és 25.) 

 5.  Andróczky Antalné Gion Mária 45 év körüli háziasszony, 
férje eltűnése után két gyermekével elűzték hajlékából és az ország-
ból. (T: 18. és 33.)

 6.  Andróczky [?], Antal és Gion Mária idősebb gyermeke, anyjával és 
testvérével ki lett űzve hajlékából és az országból. (T: 18. és 33.) 
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 7.  Andróczky [?], Antal és Gion Mária fi atalabb gyermeke, anyjával 
és testvérével ki lett űzve hajlékából és az országból. (T: 18. és 33.) 

 8.  Andróczky Imréné Forgács [?] 30 év körüli háziasszony, férje 
eltűnése után kiskorú lányával Magyarországra menekült. (T: 16. 
és 18.) 

 9.  Andróczky János nőtlen, fiatal mezőgazdasági munkás, Ma-
gyarországra menekült. (T: 16. és 18.) 

 10.  Andróczky Leonka, Imre és Forgács [?] kiskorú leánya, anyjával 
Magyarországra menekült. (T: 16. és 18.) 

 11.  Andrózcky Mihály fiatal, családtalan kereskedő, az Újvári-bolt 
bérlője. Feleségével Magyarországra menekült. (T: 15. és 18.) 

 12.  Andróczky Mihályné Bergel Irén huszonéves családtalan 
háziasszony, férjével közvetlenül a fordulat előtt Magyarországra 
menekült. (T: 15. és 18.) 

 13.  Andróczky Pál 49 éves földbirtokos, testvéröccse kivégzésén 
megrémülve, három gyermekét hátrahagyva nejével Magyarországra 
menekült. Másfél évtized után tért haza. (T: 16., 28. és 36.; Ajtay 
szerk. 1942, 17.)

 14.  Andróczky Pálné Tóth Júlia 45 éves háziasszony, három 
gyermekét hátrahagyva férjével Magyarországra menekült. (T: 16., 
28. és 36.) 

 15.  Bácsi Miklósné 40 év körüli háziasszony. Férje elhurcolása után 
el lett űzve hajlékából. (T: 16.) 

 16.  Bálizs Antalné Szögi Julianna 40 év körüli háziasszony, 
öt gyermek anyja, férje elhurcolása után családjával elmenekült 
Magyarországra. (T: 15. és 33.) 

 17.  Bálizs Erzsébet, Antal és Szögi Julianna 13 éves lánya. Anyjával 
és négy testvérével Magyarországra menekült. (T: 16. és 33.) 

 18.  Bálizs Gizella, Antal és Szögi Julianna 15 éves lánya, édesanyjával 
és négy testvérével Magyarországra menekült. (T: 16. és 33.)

 19.  Bálizs Józsefné Schramm Anna 45 év körüli háziasszony, 
férje eltűnése után elűzték hajlékából és vagyonából. (225 k. h. 
földjéről). (T: 16. és 33.)

 20.  Bálizs Mariska, Antal és Szögi Julianna 17 éves leánya, édesany-
jával és négy testvérével Magyarországra menekült. (T: 16. és 33.)

 21.  Bálizs Mihály, Antal és Szögi Julianna 19 éves fia, édesanyjával 
és négy testvérével Magyarországra menekült. (T: 16. és 33.)

 22.  Bálizs Rózsa, Antal és Szögi Julianna 21 éves leánya, édesanyjával 
és négy testvérével Magyarországra menekült. (T: 16. és 33.)

 23.  Balogh [?] középkorú csendőrtiszt. Menekültkaravánt kísérve 
menekült el Magyarországra. (T: 1. és 33.)

 

 

Andróczky 
Pál
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 24.  Bányász [?] középkorú adójegyző, három gyermek apja. Családját 
kocsikaravánnal Magyarországra menekítette. (T: 33.)

 25.  Bányász [?], az adójegyző neje. Férjével és három gyermekével 
kocsikaravánnal Magyarországra menekült. (T: 33.) 

 26.  Bányász [?], az előbbi házaspár tizenéves lánya. Szüleivel és test-
véreivel elmenekült. (T: 33.)

 27.  Bányász [?], az előbbi házaspár 10 év körüli fia. Szüleivel és test-
véreivel elmenekült. (T: 33.)

 28.  Bányász [?], az előbbi házaspár kicsi lánya. Szüleivel és testvéreivel 
elmenekült. (T: 33.)

 29.  Barabás Béla, András pék 25 éves honvéd fia. Hadifogságból 
szabadulva nem mert hazatérni, Magyarországon maradt. (T: 12., 
28. és 33.) 

 30.  Barna István fiatal kereskedő. Miután megverték, családjával 
Magyarországra menekült. (T: 17. és 18.) 

 31.  Barna Istvánné [?] fiatal háziasszony. Férjével együtt menekült 
Magyarországra. (T: 17. és 18.)

 32.  Bartha Bálint 40 év körüli kereskedő, Turján jegyző. Családjával 
Magyarországra menekült. (T: 33.)

 33.  Bartha Bálintné Katona Jusztina 35 év körüli háziasszony. 
Férjével és fiával Magyarországra menekült. (T: 33.) 

 34.  Bartha Tibor, Bálint és Katona Jusztina 13 éves fia. Szüleivel 
együtt menekült át Magyarországra. (T: 33.) 

 35.  Benkó Imréné Alács Rozália 40 év körüli háziasszony. Csa-
ládjával és férjével kocsikaravánon Magyarországra menekült. (T: 
8., 12. és 28.) 

 36.  Benkó Teréz, Imre és Alács Rozália 17 év körüli leánya. Szüleivel 
Magyarországra menekült. (T: 8., 12. és 28.)

 37.  Bergel Berta, Sándor és Ivanics Rozália férjezett leánya. Apjával, 
mostohájával és két apró gyermekével elmenekült Magyarországra. 
(T: 2. és 36.) 

 38.  Bergel Irén, István 20 év körüli hajadon leánya. Szüleivel Ma-
gyarországra menekült. (T: 8. és 28.) 

 39.  Bergel István 45 év körüli gazdálkodó. Családjával Magyaror-
szágra menekült. (T: 8. és 28.) 

 40.  Bergel Istvánné [?] 40 év körüli háziasszony. Férjével és lányával 
Magyarországra menekült. (T: 8. és 28.) 

 41.  Bergel Sándor 66 éves gazdálkodó, két felnőtt gyermek apja. 
Nejével, lányával és két kis unokájával elmenekült Magyarországra. 
(T: 16. és 36.) 
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 42.  Bergel Sándorné Vörös Rozália 60 év körüli háziasszony. 
Férjével, nevelt lányával és annak 2 kicsi gyermekével Magyaror-
szágra menekült. (T: 16. és 36.)

 43.  Bertók István, Kátai Erzsébet 30 éves fia, egy kislány apja. 
Megtudva felesége, Greguss Rozália kivégzésének és az ő halálra 
keresésének hírét, hadifogságból szabadulva nem mert hazatérni, 
Magyarországon maradt. (T: 4., 18. és 36.) 

 44.  Bertók János, Kátai Erzsébet 33 éves fia, hírül véve ángya kivég-
zését és az ő halálra keresését, a hadifogságból szabadulva nem mert 
hazatérni, Magyarországon maradt. (T: 18. és 36.) 

 45.  Bíró Etelka, István rendőr tizenéves leánya. Szüleivel kocsikara-
vánon Magyarországra menekült. (T: 28. és 36.) 

 46.  Bíró István 45 év körüli géplakatos, községi rendőr. Kocsikaraván 
kísérőjeként családjával Magyarországra menekült. (T: 28. és 36.) 

 47.  Bíró Istvánné [?] 40 év körüli háziasszony. Férjével és leányával 
Magyarországra menekült. (T: 28. és 36.) 

 48.  Bíró Sándor 40 év körüli gépkezelő. Nejével elmenekült. (T: 33.) 
 49.  Bíró Sándorné [?] 35 év körüli háziasszony, férjével elmenekült. 

(T: 33.) 
 50.  Bodrogi-Bergel Aladár, József és Schank Etel 18 év körüli fia. 

Az apa kivégzése és vagyonuk elkobozása után nővérével és anyjával 
el lett űzve hajlékából. (T: 7., 15. és 36.) 

 51.  Bodrogi-Bergel Jolán, József és Schank Etel 20 év körüli leánya. 
Az apa kivégzése után öccsével és anyjával el lett űzve hajlékából. 
(T: 7., 15. és 36.) 

 52.  Bodrogi-Bergel Józsefné Schank Etel 45 év körüli háziasz-
szony. Férje kivégzése után vagyonukat elkobozták, két gyermekével 
el lett üldözve hajlékából. (T: 7., 15. és 36.) 

 53.  Bodrogi-Bergel Tibor, József és Schank Etel 23 év körüli fia, 
honvéd. Értesülve apja kivégzéséről, anyja és testvérei kiűzéséről, 
nem mert hazatérni Magyarországról. (T: 7., 15. és 36.)

 54.  Bor [?], a kivégzett Fülöp villanyszerelő 70 év körüli apja. Nejével 
és tizenéves unokájával a szeghegyi német gyűjtőtáborba lett hur-
colva, további sorsa ismeretlen. (T: 29. és 36.) 

 55.  Borné [?], a kivégzett Fülöp villanyszerelő 65 év körüli édesanyja. 
Férjével és tizenéves unokájával a szeghegyi német gyűjtőtáborba 
lett internálva, további sorsa ismeretlen. (T: 29. és 36.) 

 56.  Bor Inge, a kivégzett Fülöp villanyszerelő tizenéves leánya, szülei 
elhurcolása után nagyszüleivel a szeghegyi német gyűjtőtáborba 
lett toloncolva, további sorsa ismeretlen. (T: 29. és 36.) 
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 57.  Bottay László 45 év körüli tanító, leventeoktató, Hangya-ve-
zető. Családjával együtt egyik kocsikaravánnal Magyarországra 
menekült. (T: 26. és 33.) 

 58.  Bottay Lászlóné [?] 40 év körüli háziasszony. Férjével és két 
fiával kocsikaravánon Magyarországra menekült. (T: 26. és 33.)

 59.  Bottay Gyula, László tanító 18 éves segéd-leventeoktató fia. 
Szüleivel és öccsével Magyarországra menekült. (T: 26. és 33.)

 60.  Bottay József, László tanító 15 év körüli fiatalabb fia. Szüleivel 
és fivérével Magyarországra menekült. (T: 26. és 33.)

 61.  Brasnyó Béla 40 év körüli gazdálkodó, három társával haza-
szökött a szovjet hadifogságból. Útitársai befogásának hírétől 
megrémülve családjával átszökött Magyarországra. (T: 9. és 54.) 

 62.  Brasnyó Béláné Gálik Erzsébet 35 év körüli háziasszony. 
Férjével és kiskorú fiával Magyarországra szökött. (T: 9. és 54.)

 63.  Brasnyó [?], Béla és Gálik Erzsébet 17 év körüli fia. Szüleivel 
Magyarországra menekült. (T: 9. és 54.)

 64.  Brasnyó Dezső, János és Biliczki Verona 22 éves honvéd fia. Nem 
mert hazatérni, Magyarországon várta be menekülő családját. (T: 
9., 33. és 54.) 

 65.  Brasnyó János, id. 51 éves gazdálkodó. Minden vagyonát hátra-
hagyva egész családjával Magyarországra menekült. (T: 9., 33. és 54.)

 66.  Brasnyó id. Jánosné Biliczky Verona 45 év körüli háziasz-
szony. Férjével és fiatalabb fiával Magyarországra menekült. (T: 9., 
33. és 54.)

 67.  Brasnyó János, ifj., id. János és Biliczky Verona 19 év körüli 
fiatalabb fia. Szüleivel fivéréhez Magyarországra menekült. (T: 9., 
33. és 54.)

 68.  Buczella Béláné [?] 55 év körüli háziasszony. Férje kivégzése 
után elmenekült. (T: 16. és 33.)

 69.  Buczella Gézáné [?] 40 év körüli háziasszony. Férje kivégzése 
után elmenekült. (T: 16. és 33.)

 70.  Buczella Irénke, Géza 20 éves, hajadon leánya. Apja elhurcolása 
után anyjával és öccsével el lett űzve hajlékukból. (T: 16. és 33.)

 71.  Buczella István, Géza 15 éves fi a. Apja elhurcolása után anyjával 
és nővérével el lett űzve hajlékukból. (T: 16. és 33.)

 72.  Czimber József középkorú főjegyző. Nejével kocsikaravánnal 
Magyarországra menekült. (T: 33.; Subić 1996) 

 73.  Czimber Józsefné [?] középkorú háziasszony, férjével együtt 
elmenekült. (T: 33.) 

 74.  Csáki [?] középkorú szenttamási postamester. Az utolsó kocsika-
ravánnal menekült át Magyarországra. (T: 22.) 
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 75.  Csicsak Antal, id. Mihály és Horgász [?] 20 éves fia. Öccsével 
önként vonult be a honvédséghez. Hadifogságból hazafelé hírét 
vette apja elveszejtésének, s Magyarországon várta be a családjuk 
érkezését. (T: 25., 54. és 55.) 

 76.  Csicsak János, id. Mihály és Horgász [?] 16 éves fia. Apja elhur-
colása után anyjával Bácsalmásra menekült testvéreihez. (T: 25., 
54. és 55.)

 77.  Csicsak József, Bálint 35 éves fia, nős, egy kiskorú gyermek 
apja, nemzetőr. A hadifogságból szabadulva nem mert hazatérni 
Magyarországról. (T: 25., 54. és 55.)

 78.  Csicsak id. Mihályné Horgász [?] 45 év körüli háziasszony, 
három fiúgyermek anyja. Férje elhurcolása után legfiatalabb fiával 
átszökött a hadifogságból megszökött és Bácsalmáson várakozó két 
idősebbhez. (T: 25., 54. és 55.)

 79.  Csicsak Mihály, ifj., id. Mihály és Horgász [?] 18 éves fia. Fivé-
rével önként vonult be. A hadifogságból megszökve hírét vette apja 
kivégzésének, így bátyjával Bácsalmáson várta be anyját és öccsét. 
(T: 25., 54. és 55.)

 80.  Csizmár Nándor, József és Balzam Rozália fia. Hadifogságból 
szabadulva értesült apja tragédiájáról, s nem mert hazatérni Ma-
gyarországról. (T: 15. és 33.)

 81.  Csizmár Sándorné Modry Katalin 25 év körüli háziasszony. 
Férje eltűnése és testvérbátyja, Károly letartóztatása után kicsiny 
gyermekével Magyarországra szökött. (T: 26. és 55.) 

 82.  Csizmár [?] Kurányi, az eltűnt Sándor és Modry Katalin karon 
ülő gyermeke. Menekülő anyja vitte át Magyarországra. (T: 26. és 
55.)

 83.  Csőke Ilonka, József és Kálmán Katalin 14 éves leánya. Anyjával 
és fivérével lett Magyarországra kitoloncolva apjuk elhurcolása 
után. (T: 16. és 33.) 

 84.  Csőke Józsefné Kálmán Katalin 35 év körüli csendőrfeleség. 
Férje eltűnése után két gyermekével és szüleivel Magyarországra 
lett kitoloncolva. (T: 16. és 33.)

 85.  Csőke József [?], ifj., József és Kálmán Katalin 16 év körüli fia, 
apja eltűnése után anyjával és húgával Magyarországra lett kitolon-
colva. (T: 16. és 33.)

 86.  Csuzdi István nemzetőr, rendőr, Vreczkó Ágnes 32 éves fia, 
három gyermek apja. Szovjet hadifogságból szabadulva nem mert 
hazatérni családjához. (T: 24., 30., 36.) 

 87.  Darvas Ágnes, Jenő és Stein Regina 23 év körüli, hajadon leánya. 
Apja elhurcolása után anyjával és húgával ki lett toloncolva az or-
szágból. (T: 16. és 50.)
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 88.  Darvas Jenőné Stein Regina 45 év körüli háziasszony. Férje 
elhurcolása után minden vagyonától megfosztva, két lányával ki 
lett toloncolva az országból. (T: 16. és 50.)

 89.  Darvas Katalin, Jenő és Stein Regina 20 év körüli, hajadon leánya. 
Apjuk elhurcolása után anyjával és nővérével ki lett toloncolva az 
országból. (T: 16. és 50.)

 90.  Dienes József 40 év körüli aljegyző. Családjával kocsikaravánon 
Magyarországra menekült. (T: 22. és 33.) 

 91.  Dienes Józsefné Hajdú Ilona 35 év körüli háziasszony. Fér-
jével és kiskorú fiával kocsikaravánon Magyarországra menekült. 
(T: 22. és 33.)

 92.  Dienes József, ifj., József és Hajdú Ilona 16 éves fia. Szüleivel 
menekült Magyarországra. (T: 22. és 33.)

 93.  Drenyóczky Istvánné Góbor Gizella 30 év körüli házi-
asszony. Férje eltűnése után a Zgoda-kocsmába gyűjtöttek között 
volt, s onnan kitoloncolták az országból. (T: 1. és 16.)

 94.  Drenyóczky Lajosné [?] középkorú háziasszony. Férje elhur-
colása után két kiskorú gyermekével a Zgoda-kocsmai gyűjtőhelyre 
került, onnan kitoloncolták az országból. A vagyonát konfiskálták. 
(T: 1. és 16.)

 95.  Drenyóczky [?], a kivégzett Lajos tizenéves gyermeke. Anyjával 
és testvérével kitoloncolták az országból. (T: 1. és 16.)

 96.  Drenyóczky [?], a kivégzett Lajos 10 év körüli gyermeke. Anyjával 
és testvérével kitoloncolták az országból. (T: 1. és 16.)

 97.  Dudás Elemér, Mihály kántor és Erdélyi Júlia 10 év alatti fia. 
Fivérével együtt nagynénje menekítette át Magyarországra. (T: 
26. és 27.) 

 98.  Dudás József fiatal honvéd. Hadifogság után nem mert hazatérni. 
(T: 25. és 54.) 

 99.  Dudás Károly, Mihály kántor és Erdélyi Júlia 10 év alatti fia. 
Öccsével együtt nagynénje menekítette át Magyarországra. (T: 
26. és 27.)

 100.  Dudás Mihály 34 éves kántor, két kiskorú gyermek apja, a 
DMKSZ és az MP tagja Honvédként megszökött, de Szabadkán 
elfogták a partizánok. Ott értesült arról, hogy két fia a nővérénél 
van, Baján. Az Ozna-ról sikeresen megszökött, és visszament a 
gyerekeihez Magyarországra. (T: 26. és 27.)

 101.  Dudás Rudolf 18 éves legény. A tömegsír szélén apja a testével 
védte meg a sortűztől, s hörögve szökésre ösztökélte a gödörből. 
Meg sem állt Magyarországig. (T: 6. és 33.)
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 102.  Dukai Béláné Csabrajetz Anna 25 év körüli varrónő, majd 
hivatalnok. Férje kivégzése és édesapja elhurcolása után vagyonát 
elkobozták, őt kitoloncolták az országból. Utóbb férjhez ment egy 
Lacza nevű magyarhoz, és Amerikába emigrált. (T: 2. és 15.) 

 103.  Dukay Istvánné Kocsis Erzsébet 25 év körüli háziasszony. 
Férje elhurcolása után csecsemő gyermekével együtt elüldözték. 
(T: 2., 15. és 33.) 

 104.  Erdélyi Józsefné [?] 25 év körüli rendőrfeleség. Férje elhurcolása 
után két apró gyermekével együtt kitoloncolták. (T: 28. és 32.) 

 105.  Farkas József fiatal idénymunkás. Félelmében nejével együtt 
elmenekült. (T: 33. és 47.) 

 106.  Farkas Józsefné Kiss Bódogi Anna fiatal háziasszony. Fér-
jével elmenekült. (T: 33., 47) 

 107.  Fazekas Dávidné Rozmaring [?] 30 év körüli háziasszony. 
Rendőr férje kivégzése után Magyarországra menekült. (T: 17., 
28. és 41.) 

 108.  Fenyvesi Antal 25 éves nőtlen honvéd, Gábor és Bosnyák Katalin 
fia. Hadifogsága túlélése után (HM-HILM), hogy hírét vette fivére 
kivégzésének, nem mert hazatérni Magyarországról. (T: 19.) 

 109.  Fenyvesi Gábor 35 év körüli kovácsmester, Gábor és Bosnyák 
Katalin fia. Három kiskorú gyermek édesapja. Fivére, Ferenc kivég-
zésének hírét véve hadifogsága túlélése után nem mert hazatérni 
családjához, Magyarországon maradt. (T: 19. és 25.) 

 110.  Fenyvesi Mihály fiatal, nőtlen kereskedő. Magyarországra me-
nekült. (T: 33.)

 111.  Finta József, ifj., id. József 25 év körüli honvéd fia. Apja elhurco-
lásának hírét véve, a hadifogságból szabadulva nem mert hazatérni 
Magyarországról. (T: 23., 24. és 46.) 

 112.  Fischer [?] korosabb gabonakereskedő. A fordulat előtt elmenekült. 
(T: 24. és 25.)

 113.  Fiszter Jakab, id. középkorú sváb cipészmester, öt gyermek édes-
apja. Elűzték hajlékából, s családjával az ókéri német haláltáborba 
hurcolták, majd Németországba toloncolták. (T: 2., 25. és 30.) 

 114.  Fiszter id. Jakabné [?] középkorú sváb háziasszony, öt gyermek 
édesanyja. Férjével és gyermekeivel elhurcolták, haláltáborba inter-
nálták, majd Németországba toloncolták. (T: 2., 24. és 30.) 

 115.  Fiszter Jakab, ifj., id. Jakab 20 év körüli fia. Elhurcolása után 15 
évig raboskodott Tito börtöneiben, majd Németországba tolon-
colták. (T: 2., 24. és 30.; a fotó a szerző fényképgyűjteményéből 
való) 

1

1

Fiszter Jakab
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 116.  Fiszter Jolánka, [Ilonka?] id. Jakab 18 év körüli leánya. Szü-
leivel és testvéreivel haláltáborba terelték, majd Németországba 
toloncolták. (T: 2., 24. és 30.) 

 117.  Fiszter Paula, id., Jakab 22 év körüli leánya. Szüleivel és testvéreivel 
haláltáborba terelték, majd Németországba toloncolták. (T: 2., 24. 
és 30.) 

 118.  Fiszter [?], id. Jakab 16 év körüli gyermeke. Szüleivel és testvéreivel 
haláltáborba terelték, majd Németországba toloncolták. (T: 2., 24. 
és 30.)

 119.  Fiszter [?], Jakab 14 év körüli, legfiatalabb gyermeke. Szüleivel és 
testvéreivel gyűjtőtáborba terelték, majd Németországba toloncol-
ták. (T: 2., 24. és 30.)

 120.  Flóris János, Gyökér Éva 23 éves fia, családos ember. Leszerelt 
hadirokkant honvéd. (HM-HILM) Neje családjával Magyarország-
ra menekült át. (T: 18. és 41.) 

 121.  Flóris Jánosné Halla Erzsébet 20 év körüli háziasszony, ha-
dirokkant férjével, családjával és saját testvéreivel Magyarországra 
menekült. (T: 18. és 41.) 

 122.  Furmann [?] korosodó üveg- és porcelánkereskedő. Családostul 
az ókéri haláltáborba terelték, onnan Németországba toloncolták. 
(T: 1., 2. és 33.) 

 123.  Furmanné [?] korosodó sváb háziasszony. Férjével és két gyerme-
kével Kispest utcai hajlékából az ókéri haláltáborba terelték, majd 
Németországba toloncolták. (T: 1., 2. és 33.)

 124.  Furmann [?], a fenti házaspár huszonéves lánya. Mileta Gavanski, a 
fő vérbíró első élettársa, aki veszni hagyta. Szülei és testvére sorsára 
jutott. (T: 1., 2. és 33.)

 125.  Furmann [?], a fenti házaspár 19 év körüli fia. Szülei és nővére 
sorsában osztozott. (T: 1., 2. és 33.). 

 126.  Fülöp Józsefné Trebischer Mari 55 év körüli háziasszony, 
férje elhurcolása után el lett üldözve hajlékából. (T: 15. és 33.) 

 127.  Füstös István Dobre 30 év körüli főhadnagy. Hadifogságból 
szabadulva nem mert hazatérni. Neje a kisfiukat hátrahagyva át-
szökött hozzá Magyarországra. (T: 15., 28. és 33.) 

 128.  Füstös Istvánné Simonyik Mariska Gombos 22 éves há-
ziasszony, kétéves kisfiát annak nagyanyja gondjaira bízva Magyar-
országra szökött hazatérni nem merő férjéhez. (T: 15., 28. és 33.) 

 129.  Füstös János, István és Simonyik Mariska kétéves fia. 10 évvel 
később jutott át szüleihez a nagyanyjától Magyarországra. (T: 15., 
28. és 33.) 
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 130.  Gálik Etelka, id. Ferenc 23 év körüli, hajadon leánya. Szüleivel 
elmenekült Magyarországra. (T: 12., 15. és 33.) 

 131.  Gálik Ferenc, id. 51 éves gazdálkodó, ácsmester, három felnőtt 
gyermek (két hősi halott honvéd) édesapja. A fenyegetésektől 
megrémülve nejével és hajadon leányával mindenüket hátrahagyva 
Magyarországra menekültek. (T: 12., 15. és 33.)

 132.  Gálik id. Ferencné [?] 45 év körüli háziasszony, három gyermek 
(két hősi halott honvéd) édesanyja. Férjével és hajadon leányával 
Magyarországra menekült. (T: 12., 15. és 33.)

 133.  Gálik Ferencné Bauer Gizella 40 év körüli háziasszony. 
Vendéglős férje elhurcolását követően ki lett űzve hajlékából és az 
országból. (T: 26. és 50.) 

 134.  Gavlik Károly, Móró Tamás rendőr 30 év körüli veje. Apósával 
és családjával Magyarországra menekült. (T: 15., 18. és 25.) 

 135.  Gavlik Károlyné Móró [?], Móró Tamás rendőr 25 év körüli 
lánya. Apjával, férjével és kicsi fiával Magyarországra menekült. (T: 
15., 18. és 25.) 

 136.  Gavlik Károly, ifj., a fenti házaspár karon ülő fia. Szülei és nagy-
apja Magyarországra menekítették. (T: 15., 18. és 25.) 

 137.  Gaertner Mihály 44 éves, római katolikus adminisztrátor, 
plébános, Kerényi születésű sváb pap, az utolsó szenttamási sze-
kérkaravánnal Bajára menekült. (T: 26. és 27.) 

 138.  Gion Béla, Ferenc és Gaál Julianna 17 év körüli fia, szüleivel, 
nővérével és annak csendőr férjével Magyarországra menekült. (T: 
15., 16. és 18.) 

 139.  Gion Ferenc 52 éves fűszerkereskedő, községi pénztáros, több 
eg yházi és polgári eg yesület elnöke, illetve vezetőségi tag ja, a 
DMKSZ választmányi tagja. (Csuka szerk. 1941, 34.) Feleségével, 
fiával, vejével és lányával Magyarországra menekült. (T: 15., 16. 
és 18.)

 140.  Gion Ferencné Gaál Julianna 45 év körüli háziasszony, 
férjével, két gyermekével és vejével Magyarországra menekült. (T: 
15., 16. és 18.)

 141.  Glatt Márta 25 év körüli tanítónő. Dudás kántor albérlője és 
barátnője. Az utolsó kocsikaravánnal Magyarországra menekült. 
(T: 26. és 27.) 

 142.  Goetlieb Tibor, dr. 30 év körüli orvos. Feleségével Magyaror-
szágra menekült. (T: 15., 16. és 36.) 

 143.  Goetlieb Tiborné [?] 22 év körüli háziasszony. Férjével Magyar-
országra menekült. (T: 15., 16. és 36.)
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 144.  Gonczlik Mátyás 24 éves nőtlen szabó. Hadifogságból szaba-
dulva nem mert hazatérni, Magyarországon maradt. (T: 15. és 16.) 

 145.  Halla id. Pálné özv. Hatalák Teréz 60 év körüli háziasszony, 
népes családjával, rendőr veje kíséretében kocsikaravánnal Magyar-
országra menekült. (T: 25. és 41.)

 146.  Halla István honvéd, id. Pál és Hatalák Teréz 30 év körüli fia. 
Hadifogságból szabadulva, neje kivégzésének hírén megrémülve 
Magyarországon várta be anyját, testvéreit és azok családját. (T: 
25. és 41.) 

 147.  Halla Pál, ifj. napszámos, id. Pál és Hatalák Teréz 32 év körüli 
fia. Nejével, édesanyjával, testvéreivel és azok családjával kocsika-
ravánon Magyarországra menekült. (T: 25. és 41.)

 148.  Halla ifj. Pálné Paska Erzsébet 30 év körüli háziasszony, 
férjével, anyósával és férje testvéreivel, illetve azok családjaival 
kocsikaravánon Magyarországra menekült. (T: 25. és 41.)

 149.  Hám György, József és Vörös Teréz 35 év körüli cipészmester fia. 
Hadifogságból szabadulva nem mert hazatérni, Magyarországon 
maradt. (T: 18. és 41.) 

 150.  Hám József, ifj. honvéd őrvezető, id. József és Vörös Teréz 30 éves 
fia. Hadifogságból szabadulva nem mert hazatérni, Magyarországon 
maradt. (T: 18. és 41.)

 151.  Hevér [?], a kivégzett József 21 éves leánya. Csendőr férjével Ma-
gyarországra menekült. (T: 33.) 

 152.  Hodoniczki György id. György 25 éves fia. Hazaszökött a 
honvédségtől, rögtön besorozták Tito hadseregébe, de megszökött, 
s Magyarországra menekült. (T: 33. és 36.) 

 153.  Horgász József Kardos, id. József 25 éves fia. Szovjet hadifog-
ságból szabadulva Magyarországon maradt. (T: 26., 27. és 29.) 

 154.  Horgász Péter 35 év körüli hentes és mészáros. Feleségével, saját 
kislányával és felesége két gyermekével az utolsó kocsikaravánnal 
Magyarországra menekült. (T: 26. és 29.) 

 155.  Horgász Péterné Bergel Júlia 30 éves háziasszony. Férjével, 
annak kislányával és saját két gyermekével az utolsó kocsikaravánnal 
Magyarországra menekült. (T: 26, 27. és 29.) 

 156.  Horgász Rózsika, Péter és Brasnyó Gizella 12 éves leánya. 
Apjával, mostohájával és annak két gyermekével Magyarországra 
menekültek. (T: 26., 27. és 29.)

 157.  Hornyik Imre, id. István és Szkotovits Teréz 30 év körüli, nőtlen 
fia. Turjai rendőr. Magyarországra menekült. (T: 5., 24. és 31.) 

 158.  Horváth Ferenc Bajszi 18 éves idénymunkás. A Petőfi brigádba 
toborzás elől Magyarországra menekült. (T: 6., 33. és 44.) 
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 159.  Horváth Ferenc, Puker Jakab és Makra Júlia 18 éves fia. 
Petőfistaként, kezén rokkantan hazatért. Anyjával és testvérhúgával 
Magyarországra szökött honvédként ott maradt apjához. (T: 6., 33. 
és 44.) 

 160.  Horváth István Bajszi 22 éves honvéd. Hadifogságból szaba-
dulva, a hazulról érkező vérengzés hírének hallatán Magyarországon 
maradt. (T: 12. és 33.)

 161.  Horváth Jakab Puker 45 év körüli nemzetőr. Megszökött a 
honvédségtől, de nem mert hazatérni Bácsalmásról, ott várta be 
felesége és két gyermeke átszökését. (T: 6., 33. és 44.) 

 162.  Horváth Jakabné Makra Júlia 40 év körüli háziasszony. 
Partizán kínzóitól és meggyalázóitól megszökve két gyermekével 
Magyarországra szökött a férjéhez. (T: 6., 33. és 44.)

 163.  Horváth Sándor Gunyhósi honvéd, Kormos Julianna 40 éves 
fia, Bosnyák Erzsébet férje. Nem tért haza Magyarországról. (T: 
18. és 46.)

 164.  Horváth Tamás 35 év körüli szabó, hadirokkant trafikos. Csa-
ládjával kiűzték a hajlékából, és kitoloncolták az országból. (T: 26. 
és 27.) 

 165.  Horváth Tamásné [?] Katinka 25 év körüli háziasszony. Fér-
jével és kicsi gyermekével elűzték a hajlékából, és kitoloncolták az 
országból. (T: 26. és 27.)

 166.  Horváth [?] a fenti házaspár 2-3 éves gyermeke. Szüleivel ki lett 
toloncolva az országból. (T: 26. és 27.)

 167.  Horváth Teréz, Puker Jakab és Makra Júlia 15 éves lánya. Any-
jával és fivérével apjához szökött Bácsalmásra. (T: 6., 33. és 44.) 

 168.  Hugyik Benedek honvéd, Hugyik Anna 25 év körüli fia. Nem 
tért haza Magyarországról. (T: 26. és 50.) 

 169.  Hugyik Mihály, ifj., id. Mihály és Lender Erzsébet 29 éves fia. 
Hadifogságból szabadulva nem tért haza Magyarországról. (T: 33., 
36. és 44.) 

 170.  Hulala János 30 év körüli honvéd. Hadifogságból szabadulva 
nem tért haza Magyarországról. (T: 36. és 44.) 

 171.  Hustyi Mátyás, Mandics Erzsébet 43 éves fia. Hadifogságból 
szabadulva nem mert hazatérni. (T: 18. és 46.) 

 172.  Hustyi Péter, Mandics Erzsébet 41 éves fia. Hadifogságból 
szabadulva nem mert hazatérni. (T: 18. és 46.) 

 173.  Kálmán Mihály 60 éves gazdálkodó. Nejével, özveggyé tett lá-
nyával és két unokájával el lett űzve hajlékából és kitoloncolva az 
országból. (T: 33., 36. és 45.) 
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 174.  Kálmán Mihályné [?] 55 év körüli háziasszony. Férjével, lányával 
és két unokájával el lett űzve hajlékából és kitoloncolva az országból. 
(T: 33., 36. és 45.)

 175.  Kancsár György 30 év körüli vasutas. A magyarirtás híre miatt 
nem mert hazatérni Magyarországról. (T: 33. és 46.) 

 176.  Kaszás Gergelyné [?] Éva 55 év körüli háziasszony, férje és 
legidősebb fia elhurcolása után két fiatalabb fiával, két menyével és 
azok apró gyerekeivel el lettek űzve hajlékukból, és kitoloncolták 
őket Magyarországra. (T: 33. és 46.) 

 177.  Kaszás János honvéd, Gergely és Éva 25 év körüli, nőtlen fia. Apja 
és fivére tragédiájának hírére, hadifogságból szabadulva nem mert 
hazatérni. Magyarországon találkozott a vagyonából kiforgatott, 
majd kitoloncolt családjával, anyjával, öccsével, két ángyával és azok 
családjával. (T: 33. és 46.)

 178.  Kaszás József, Gergely és Éva 30 év körüli fia. A család tragédiája 
után anyjával, nejével és bátyja özvegy feleségével lett kitoloncolva. 
(T: 33. és 46.)

 179.  Kaszás Józsefné Varnyú Matild 25 év körüli háziasszony. 
Férjével és annak családjával lett elűzve hajlékából, s kitoloncolva 
az országból. (T: 33. és 46.)

 180.  Kaszás Mátyásné [?] Julianna 30 év körüli háziasszony. Férje 
és apósa eltűnése után azok családjával és saját apró gyerekeivel lett 
elűzve és Magyarországra toloncolva. (T: 33. és 46.)

 181.  Kelemen Márton, id. Vince 30 év körüli fia. Hadifogságból 
szabadulva értesült apja és fivére tragédiájáról, s nem mert hazatérni 
Magyarországról. (T: 18. és 41.) 

 182.  Kerekes Lajosné [?] 35 év körüli háziasszony, rendőrfőnök férje 
elhurcolása után két kiskorú gyermekével el lett űzve hajlékából. 
(T: 12. és 33.) 

 183.  Kerekes László, Lajos rendőrfőnök 14 év körüli fia. Apjuk 
eltűnése után anyjával és húgával lett elűzve. (T: 12. és 33.) 

 184.  Kerekes Rózsa, Lajos rendőrfőnök 10 év körüli lánya. Apjuk 
eltűnése után anyjával és fivérével lett elűzve. (T: 12. és 33.)

 185.  Kersch Etelka, János és Blazsanyik Margit 10 éves kislánya. 
Apja elhurcolása után anyjával együtt elűzték és kitoloncolták az 
országból. (T: 15. és 16.) 

 186.  Kersch Jakab 30 év körüli molnár. Három fivére és egy húga 
elhurcolásának hírére nejével és hajadon húgával elmenekült Ma-
gyarországra. (T: 15. és 16.)

 187.  Kersch Jakabné, Szőke Anna 25 év körüli háziasszony. Férjével 
és annak húgával Magyarországra menekült. (T: 15. és 16.)
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 188.  Kersch Jánosné Blazsanyik Margit 30 év körüli házi-
asszony. Férje elhurcolása után kislányával elűzték hajlékából és 
kitoloncolták az országból. (T: 15. és 16.)

 189.  Kersch Katica 25 év körüli hajadon. Három fivére, egy nővére 
és két ángya elhurcolása hírére túlélő fivérével és annak nejével 
Magyarországra menekült. (T: 15. és 16.)

 190.  Király Miklós 40 év körüli útkarbantartó. Nejével és népes csa-
ládjával el lett űzve hajlékából és kitoloncolva az országból. (T: 33.) 

 191.  Király Miklósné [?] 35 év körüli háziasszony. Férjével és számos 
gyermekével el lett űzve hajlékából és kitoloncolva az országból. 
(T: 33.)

 192.  Király Miklós, ifj. 14 éves diák. Szüleivel és testvéreivel ki lett 
toloncolva az útkaparói házból és az országból. (T: 33.)

 193.  Kiss Andor András, Antal és Gáspár Erzsébet 28 év körüli fia. 
Testvére, Ferenc elhurcolásának hírére nem mert hazatérni, neje 
szökött ki hozzá. (T: 4. és 56.) 

 194. Kiss Andor Andrásné Móricz Viktória 25 év körüli fia-
talasszony. Átszökött férjéhez Magyarországra. (T: 45. és 56.) 

 195.  Kiss Antal, Györg y középkorú fia, [?] Erzsébet férje, egy, a bevo-
nulás után született kislány apja. Szovjet hadifogságból szabadulva 
az itthoni vérengzés hírének hallatára Bácsalmáson maradt, s új 
családot alapított. (T: 12., 28. és 32.) 

 196.  Kiss Antal 45 év körüli földműves. Nejével és 9 éves fiával ki lett 
toloncolva Magyarországra. Az idősebb, 18 éves fiát petőfistának 
vitték el. Ő itt maradt. (T: 24. és 30.)

 197.  Kiss Antalné Csúzdi Viktória 40 év körüli háziasszony. 
Férjével és kisfiával ki lett toloncolva Magyarországra. 18 éves fiát 
petőfistának vitték el. (T: 24. és 30.) 

 198.  Kiss Endre Ernőné Gálik Etelka, Ferenc 35 év körüli lánya. 
Férje elhurcolása után vagyonukat elkobozták, két kiskorú fiával 
kitoloncolták az országból. (T: 15. és 16.)

 199.  Kiss Géza, Ernő és Gálik Etelka 4 éves kisfia. Anyjával és fivérével 
lett kitoloncolva. (T: 15. és 16.) 

 200.  Kiss István Húsos nemzetőr, Ali Ilona 37 éves fia. Szovjet-orosz 
hadifogságból szabadulva hírét vette a szenttamási állapotoknak, s 
nem mert hazatérni, családja menekült át hozzá Magyarországra. 
(T: 33. és 46.)

 201.  Kiss Húsos Istvánné [?] 30 év körüli háziasszony, gyermekével 
férje után szökött Magyarországra. (T: 33. és 46.) 

 202.  Kiss [?], Húsos István 10 év körüli gyermeke. Anyjával apja után 
szökött Magyarországra. (T: 33. és 46.) 
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 203.  Kiss József, dr. 30 év körüli állatorvos. Szerb nemzetiségű nejével 
és özvegy édesanyjával Magyarországra menekült. (T: 33. és 46.)

 204.  Kiss Józsefné Šijačić [?] Leđanski 22 év körüli háziasszony, 
férjével és anyósával Magyarországra menekült. (T: 33. és 46.)

 205.  Özv. Kissné [?] 50 év körüli háziasszony. Állatorvos fiával és szerb 
nemzetiségű menyével Magyarországra menekült. (T: 33. és 46.)

 206.  Kiss Károly, Ernő és Gálik Etelka 6 éves kisfia. Anyjával és öcs-
csével el lett űzve hajlékából és kitoloncolva az országból. (T: 15. 
és 16.) 

 207.  Kiss Sándor, Antal és Csúzdi Viktória 9 éves fia. Szüleivel lett 
kitoloncolva az országból. (T: 24. és 30.) 

 208.  Kolenák András, Pál 30 év körüli nős fia, egy kislány édesapja. 
Hadifogságból szabadulva nem mert hazatérni Magyarországról, 
ott újra megnősült. (T: 12. és 28.) 

 209.  Koller Tamás, ifj ., id. Tamás és Molnár Julianna 22 éves, nőtlen fi a. 
Hadifogságból szabadulva nem mert hazatérni Magyarországról. 
(T: 33. és 46.) 

 210.  Kovács Attila, Vilmos és Lestár Etelka 16 éves fia. Apja eltűnése 
után anyjával és testvéreivel kiűzték hajlékából, és kitoloncolták az 
országból. (T: 2. és 20.) 

 211.  Kovács Csaba, Vilmos és Lestár Etelka 18 éves fia. Apja eltűnése 
után anyjával és testvéreivel kiűzték hajlékából, és kitoloncolták az 
országból. (T: 2. és 20.)

 212.  Kovács Gizella, Vilmos és Lestár Etelka 20 éves lánya, apja 
eltűnése után anyjával és testvéreivel (210., 211. és 213.) ki lett 
toloncolva hajlékából és az országból. (T: 2. és 20.)

 213.  Kovács Vilmosné Lestár Etelka 40 év körüli háziasszony, 
férje eltűnése után három gyermekével ki lett űzve hajlékából és az 
országból. (T: 2. és 20.)

 214.  Kovács-Bicskei István 32 éves honvéd, Dudás Mária fia. Ha-
difogságból szabadulva, az itthoni hírektől megrémülve nem mert 
hazatérni. (T: 1. és 26.) 

 215.  Kováts-Birkás Sándorné Klemán Margit 55 év körüli 
háziasszony. Férje elhurcolása után vagyonától megfosztották és 
elűzték. (T: 1. és 12.) 

 216.  Kovács-Kinka István 40 év körüli földműves. Családjával Ma-
gyarországra menekült. (T: 26. és 33.) 

 217.  Kovács-Kinka Istvánné [?] 35 év körüli háziasszony. Férjével és 
két kiskorú gyermekével Magyarországra menekült. (T: 26. és 33.)

 218.  Kovács-Kinka [?], István idősebb gyermeke. Szüleivel menekült 
el. (T: 26. és 33.)



■■  Névsorok – emberveszteség ■ 517 ■   

 219.  Kovács-Kinka [?], István fiatalabb gyermeke. Szüleivel menekült 
el. (T: 26. és 33.)

 220.  Kőszegi Pál, Keszeg János 22 éves, kőműves fia. Hadifogságból 
szabadulva, apja elhurcolásának hírére Magyarországon maradt. 
(T: 1., 2. és 18.)

 221.  Krebs Elza, Stefán és Elisabeth idősebb, tizenéves lánya. Édes-
anyjával és húgával Magyarországra szökött. (T: 1., 2. és 15.) 

 222.  Krebs-Keveházi Irénke, Péter és Pazaver Júlia 10 év körüli 
leánya. Szüleivel a fordulat előtt Magyarországra menekült. (T: 1., 
2. és 15.) 

 223.  Krebs Katica, Stefán és Elisabeth tizenéves lánya. Édesanyjával 
és húgával Magyarországra szökött. (T: 1. és 7.) 

 224.  Krebs-Keveházi Péter, id. Stefán 35 év körüli fia. Nejével és 
lányával a fordulat előtt Magyarországra menekült. (T: 1., 2. és 15.) 

 225.  Krebs-Keveházi Péterné Pazaver Júlia 30 év körüli házi-
asszony. Férjével és kiskorú lányával a fordulat előtt Magyarországra 
menekült. (T: 1., 2. és 15.) 

 226.  Krebs Stefán, id. Stefán 40 év körüli, pékmester fia. A hadifog-
ságból szabadulva Magyarországon találta átmenekült családját. 
(T: 1., 2. és 15.) 

 227.  Krebs Stefánné [?] Elisabeth 38 év körüli háziasszony. Két 
tizenéves lányával Magyarországra szökött, és ott várta meg a ha-
difogságból szabadult férjét. (T: 1. és 2.)

 228.  Kuglicz István, Péter és Kovács Vera 19 éves fia. Apja elhurcolása 
után anyjával elmenekült Magyarországra. (T: 33.) 

 229.  Kuglicz József, id. 45 év körüli földműves, honvéd, két gyermek 
apja. Neje és lánya elhurcolásának hírére nem mert hazatérni Ma-
gyarországról. (T: 28. és 32.)

 230.  Kuglicz József, ifj. honvéd, id. József és Ilka 22 éves, nőtlen fia. 
Anyja és húga elhurcolásának hírére nem mert hazatérni Magyar-
országról. (T: 28. és 32.)

 231.  Kuglicz Péterné Kovács Vera 40 év körüli háziasszony. Férje 
elhurcolása után fiával kutaspusztai (Drea) hajlékából elmenekült 
Magyarországra. (T: 33.)

 232.  Kuszli Dezső 56 éves vaskereskedő, két felnőtt gyermek apja. 
(De Sgardelli szerk. 1941, 34., 240.) Üzletét, hajlékát, tanyás bir-
tokát hátrahagyva nejével és leányával az utolsó szekérkaravánon 
Magyarországra menekült. (T: 15., 26. és 45.) 

 233.  Kuszli Dezsőné Becker Hermina 45 év körüli háziasszony, 
két felnőtt gyermek anyja. Férjével és lányával Magyarországra 
menekült. (T: 15., 26. és 45.) 
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 234.  Kuszli Gizella, Dezső és Becker Hermina 20 év körüli, hajadon 
leánya. Szüleivel elmenekült Magyarországra. (T: 15., 26. és 45.) 

 235.  Láng Zoltán középkorú tanító, közellátási jegyző. Feleségével a 
Zombor felé induló utolsó kocsikaravánon menekült Magyaror-
szágra. (T: 26. és 33.) 

 236.  Láng Zoltánné [?] középkorú hivatalnoknő. Férjével a Zombor 
felé induló utolsó kocsikaravánon menekült Magyarországra. (T: 
26. és 33.) 

 237.  Léder Géza középkorú sváb kereskedő. Nejével és két kiskorú, ti-
zenéves lányával Kispest utcai házából valamelyik sváb haláltáborba 
toloncolták. (T: 1., 2. és 15.) 

 238.  Léder Gézáné Gonclik Éva 35 év körüli háziasszony. Sváb 
kereskedő férjével és két kiskorú, tizenéves lányukkal valamelyik 
sváb haláltáborba lett toloncolva. (T: 2. és 15.) 

 239.  Léder Mancika, Géza és Gonclik Éva tizenéves lánya. Szüleivel 
és húgával lett gyűjtőtáborba toloncolva. (T: 1., 2. és 15.) 

 240.  Léder Piroska, Géza és Gonclik Éva tizenéves lánya. Szüleivel 
és nővérével lett gyűjtőtáborba toloncolva. (T: 1., 2. és 15.) 

 241.  Lengyel Endre 55 éves közellátási jegyző. Feleségével együtt 
egyik szekérkaravánon Magyarországra menekült. (T: 33.) 

 242.  Lengyel Endréné Nádasdy Izabella 50 év körüli hivatalnok. 
Férjével együtt egyik szekérkaravánon Magyarországra menekült. 
(T: 33.)

 243.  Lesch Ilonka, Károly és Wappen von Rolkenstein Ilona tizenéves 
leánya. Apja elhurcolása után régi Posta utcai hajlékából tolókocsi-
hoz kötődő anyjával és húgával sváb gyűjtőtáborba lett toloncolva. 
(T: 26. és 27.) 

 244.  Lesch Károlyné Wappen von Rolkenstein Ilona 35 év 
körüli, kezén-lábán rokkant, tolókocsihoz kötődő asszony. Férje 
elhurcolása után két tizenéves lányával régi Posta utcai hajlékából 
sváb gyűjtőtáborba lett toloncolva. (T: 26. és 27.)

 245.  Lesch Marika, Károly és Wappen von Rolkenstein Ilona ti-
zenéves leánya. Apja elhurcolása után régi Posta utcai hajlékából, 
tolókocsihoz kötődő anyjával és nővérével sváb gyűjtőtáborba lett 
toloncolva. (T: 26. és 27.) 

 246.  Lestár Ferenc 33 éves jogász végzettségű községi jegyző. Nejével 
és két kiskorú leányával hajlékát és vagyonát hátrahagyva elmene-
kült Magyarországra. (T: 15. és 26.)

 247.  Lestár Ferencné Oláh Katalin 30 év körüli háziasszony. 
Férjével és két kiskorú leányával hajlékát és vagyonát hátrahagyva 
elmenekült Magyarországra. (T: 15., 26.) 
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 248.  Lestár Gyöngyi, Ferenc és Oláh Katalin tizenéves, idősebb lánya. 
Szüleivel és húgával menekült Magyarországra. (T: 15. és 26.) 

 249.  Lestár Marika, Ferenc és Oláh Katalin fiatalabb kislánya. Szü-
leivel és nővérével Magyarországra menekült. (T: 15. és 26.) 

 250.  Lévay József 60 év körüli mozitulajdonos. Vagyonát elkobozták. 
Nejével, leányával és két kiskorú unokájával kitoloncolták az or-
szágból. (T: 15., 16. és 36.) 

 251.  Lévay Józsefné [?] 55 év körüli háziasszony. Vagyonukat elko-
bozták. Férjével, leányával és két kis unokájával kitoloncolták az 
országból. (T: 15., 16. és 36.) 

 252.  Lévay Mihály 30 év körüli kereskedő. Nejével és két gyermekével 
Magyarországra menekült. (T: 15., 16. és 36.) 

 253.  Lévay Mihályné [?] 28 év körüli háziasszony. Férjével és két apró 
gyermekével átmenekült Magyarországra. (T: 15., 16. és 36.)

 254.  Lévay [?], Mihály kereskedő idősebb gyermeke. Szüleivel és kisebb 
testvérével Magyarországra menekült. (T: 15., 16. és 36.)

 255.  Lévay [?], Mihály kereskedő fiatalabb gyermeke. Szüleivel és idősebb 
testvérével Magyarországra menekült. (T: 15., 16. és 36.)

 256.  Lőrincz Ilonka, János orvos 30 év körüli hajadon lánya. Ügyvéd 
testvérbátyja eltűnése után elűzték hajlékából, és kitoloncolták az 
országból. (T: 2., 15. és 54.) 

 257.  Lőrincz János, dr. id. 70 év körüli, özvegy, rokkant orvos. Ügy-
véd fia eltűnése után hajadon lányával együtt elűzték hajlékából, 
és kitoloncolták az országból (T: 2., 15. és 54.)

 258.  Major László, dr. id., Lajos és Roginer Paula 30 éves fia. Községi 
tisztiorvos, neje Stuprich Margit, két kiskorú gyermek apja. Halálra 
keresték, emiatt nem mert hazatérni, családját szöktette ki magához 
Magyarországra. (T: 1., 16. és 32.) 

 259.  Major Lászlóné Stuprich Margit 25 év körüli édesanya. 
Két apró gyermekével Magyarországra szökött a férjéhez. (T: 2., 
15. és 28.)

 260.  Major [?], László orvos és Stuprich Margit két év körüli gyermeke. 
Anyjával és csecsemő testvérével apjához csempészték át Magyar-
országra. (T: 2., 15. és 28.)

 261.  Major [?] csecsemő, László orvos és Stuprich Margit gyermeke. 
Testvérével együtt anyja csempészte át Magyarországon várakozó 
apjukhoz. (T: 2., 15. és 28.).

 262.  Mák Aladár, id. iskolaigazgató, tanító, János és Gaál Petronella 
51 éves fia. Nejével és két gyermekével Magyarországra menekült. 
(T: 26. és 33.) 
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 263.  Mák id. Aladárné Győri Ilona 40 év körüli tanítónő. Férjével 
és két gyermekével Magyarországra menekült. (T: 26. és 33.) 

 264.  Mák Aladár, ifj ., id. Aladár és Győri Ilona 18 év körüli fi a. Szüleivel 
és nővérével Magyarországra menekült. (T: 26. és 33.)

 265.  Mák Ilonka, id. Aladár és Győri Ilona 20 év körüli, hajadon leánya. 
Szüleivel és öccsével Magyarországra menekült. (T: 26. és 33.)

 266.  Márton Péterné [?] 30 év körüli rendőrfeleség. Férje elhurcolása 
után kiskorú gyermekével elűzték hajlékából, és kitoloncolták az 
országból. (T: 2. és 36.) 

 267.  Márton [?], Péter nemzetőr-rendőr 10 év körüli fia. Anyjával lett 
elűzve. (T: 2. és 36.)

 268.  Modry Vilmosné Gertner Julianna 30 év körüli háziasszony. 
Férje eltűnése után két gyermekével el lett űzve hajlékából és az 
országból. (T: 2. és 36.)

 269.  Modry [?], Vilmos és Gertner Julianna 10 év körüli gyermeke. 
Anyjával lett elűzve. (T: 2. és 36.)

 270.  Modry [?], Vilmos és Gertner Julianna 8 év körüli gyermeke. Any-
jával lett elűzve. (T: 2. és 36.)

 271.  Mókus Károly Béláné Trebaticzki [?] Bácsalmásra mene-
kült. (T: 25., 54. és 55.) 

 272.  Molnár Istvánné Iván Etel 40 év körüli háziasszony. Férje 
elhurcolása és idős apja kivégzése után Magyarországra menekült. 
(T: 2., 15. és 16.) 

 273.  Molnár Mihály Trecsán 35 év körüli honvéd. Halálra kere-
sésének hírére Magyarországon maradt. (T: 46.) 

 274.  Molnár [?] 30 év körüli csendőr altiszt. Ifjú szenttamási feleségével 
egyik szekérkaraván fegyveres kísérőjeként ment Magyarországra. 
(T: 33.) 

 275.  Molnárné Kovács Teréz Dora 20 év körüli fiatalasszony. 
Csendőr altiszt férjével szekérkaravánnal ment Magyarországra. 
(T: 33.)

 276.  Móró Tamás 48 éves községi rendőr, a királyi Jugoszláviában is az 
volt. Nős, két felnőtt gyermek apja. 1941-ben a szerb templomto-
rony bevételénél kitüntette magát. (De Sgardelli szerk. 1941, 73., 
287.) Magyarországra ment. Felesége és fia nem követte, lánya és 
veje viszont kicsi gyermekükkel vele távoztak. (T: 12., 33. és 46.) 

 277.  Nádi István csendőr, Sándor 25 év körüli fia, nőtlen. 1944 őszén 
Magyarországra ment. (T: 33., 46. és 54.) 

 278.  Nagy Sándor Búza 35 év körüli nemzetőr, majd kisbíró. A szovjet 
fogságból szabadulva nem mert hazatérni nejéhez és kislányához. 
(T: 4., 15. és 28.) 
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 279.  Nesebik István 30 év körüli nemzetőr, vadőr. Nős, három kis-
gyermek apja. A hadifogságból szabadulva nem mert hazatérni, 
Magyarországon megnősült. (T: 12., 28. és 32.)

 280.  N. [?] Fannika középkorú, Kispest utcai sváb bádogosmester 
asszony. Hajlékából gyűjtőtáborba terelték. (T: 2. és 15.)

 281.  N. [?] Ilonka Helen 30 év körüli, szeghegyi (Lovćenac) sváb 
fiatalasszony. Szenttamáson bujdosott kislányával, majd Magyar-
országra szökött. (T: 2. és 15.) 

 282.  N. [?] Inge, a fenti Helen 10 éves kislánya. Édesanyjával bujdosott, 
később átszöktetették őket Magyarországra. (T: 2. és 15.) 

 283.  Nyúl Tivadar 30 év körüli csendőr altiszt. Ifjú szenttamási nejével 
és annak családjával Magyarországra menekült. (T: 15., 16. és 33.) 

 284.  Nyúl Tivadarné Gion Etelka, Ferenc és Gaál Julianna 21 éves 
leánya, férjével és szüleivel Magyarországra menekült. (T: 15., 16. 
és 33.)

 285.  Odry Gusztáv, id. Péter és Horváth Ágnes 18 éves fia. Szüleivel 
és testvéreivel Magyarországra menekült. (T: 44. és 45.) 

 286.  Odry Péter 47 éves gazdálkodó, három felnőtt gyermek apja. 
(Ajtay szerk. 1942, 128–129.) Családjával Magyarországra mene-
kült. (T: 44. és 45.)

 287.  Odry Péterné Horváth Ágnes 45 év körüli háziasszony. Férjé-
vel és három gyermekével Magyarországra menekült. (T: 44. és 45.)

 288.  Odry Péter, ifj. id. Péter és Horváth Ágnes 20 éves fia. Szüleivel 
és testvéreivel Magyarországra menekült. (T: 44. és 45.)

 289.  Odry Rózsa, id. Péter és Horváth Ágnes 22 éves, hajadon leánya. 
Szüleivel és testvéreivel Magyarországra menekült. (T: 44. és 45.)

 290.  Oláh János 25 év körüli földműves, honvéd, neje Hugyik Juliska. 
Leszerelése után nem mert hazatérni Magyarországról. (T: 4. és 33.) 

 291.  Oszwald Günter Péter, id. Péter kereskedő és Klinck Éva 
tizenéves fia. Szüleivel gyűjtőtáborba vitték, onnan húgával együtt 
Németországba lett kitoloncolva. Szülei a gyűjtőtáborban meghal-
tak. (T: 2., 15. és 28.) 

 292.  Oszwald Nóra Dudi, id. Péter kereskedő és Klinck Éva 10 év 
körüli lánya. Gyűjtőtáborba vitték, onnan fivérével együtt Német-
országba toloncolták. Szülei a gyűjtőtáborban vesztek el. (T: 2., 15. 
és 28.)

 293.  Őrffy Béla István rendőr 15 év körüli fia. Édesapja elhurcolása 
után édesanyjával kitoloncolták az országból. (T: 33. és 44.) 

 294.  Őrffy Istvánné [?] középkorú rendőrfeleség, egy kiskorú fiú any-
ja. Férje elhurcolása után gyermekével kitoloncolták az országból. 
(T: 33. és 44.)
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 295.  Ősze János, ifj., id. vitéz Ősze János 18 év körüli fia. Apja elhur-
colását követően édesanyjával Magyarországra menekült. (T: 33. 
és 44.)

 296.  Ősze Jánosné, id., vitéz Ősze János neje [?] 40 év körüli házi-
asszony, magántisztviselő. Férje elhurcolása után fiával Magyaror-
szágra menekült. (T: 33. és 4.) 

 297.  Papp György, Pál és Halasi Viktória 23 éves fia. Tito hadseregéből 
Magyarországra szökött, s ott bevárta feleségét. (T: a testvéröccse, 
Papp Ferenc) 

 298.  Papp Györgyné Mókus Etelka 20 év körüli háziasszony. Ösz-
szevert, majd kényszerrel besorozott, dezertáló férje után szökött 
Magyarországra. (T: Papp Ferenc.)

 299.  Pasztfiák Gábor, Halla Rozália 21 éves fi a. Családjuk egyesítésére 
nejével anyja és testvére után szökött Magyarországra. (T: 3., 25. 
és 28.) 

 300.  Pasztfiák Gáborné Pozder Borbála, id. Pozder János és 
Julka 18 éves leánya. Édesapja bezárása után férjével és testvéröcs-
csével fivéréhez Magyarországra szökött. (T: 3., 25. és 28.) 

 301.  Pazaver József, Pál és Varga Katalin 25 év körüli nőtlen fia. 
Hadifogságból szabadulva nem mert hazatérni Magyarországról. 
(T: 12., 24. és 28.) 

 302.  Piontek [?] 16-17 éves fiú. Partizánbázis meglelése és feladása 
miatt szökött át Magyarországra. (T: 24. és 25.) 

 303.  Pozder János, ifj. honvédtiszt, id. János és Julka 25 év körüli 
fia. Édesapja meghurcolása és bezárása miatt nem mert hazatérni, 
testvéreit is szökésre biztatta, és bevárta őket Magyarországon. (T: 
28. és 32.) 

 304.  Pozder ifj. Jánosné Pasztfiák Piroska, Halla Rozália 20 
év körüli leánya. Anyjával menekült át Magyarországra, s ott ment 
férjhez később Pozder Jánoshoz. (T: 28. és 32.) 

 305.  Pozder Károly, id. János és Julka 15 év körüli fi a. Apjuk bebör-
tönözése után sógorával és nővérével szökött át Magyarországra 
testvérbátyjához. (T: 28. és 32.)

 306.  Pulai Ferenc 35 éves nemzetőr, nős, három kiskorú gyermek apja. 
Hadifogságból szabadulva hírül vette itthoni halálra keresését, így 
nem mert hazatérni. Magyarországon ismét megnősült. (T: 4. és 28.)

 307.  Rencsár Pál 66 éves gazdálkodó, nős, egy felnőtt gyermek apja. 
Nejével együtt elmenekült. (T: 2., 15. és 24.) 

 308.  Rencsár Pálné Pozder Mária 60 év körüli háziasszony. Fér-
jével együtt elmenekült. (T: 2., 15. és 24.)  

 309.  Robinekné özv. [?] árvává lett unokájával együtt elűzték hajlékából, 
és kitoloncolták az országból. (T: 2., 15. és 33.) 
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 310.  Romoda Sándor, id. 37 éves nemzetőr, községi rendőr. Szekér-
karaván fegyveres kísérőjeként családjával együtt Magyarországra 
menekült. (T: 33. és 46.) 

 311.  Romoda id. Sándorné Alács Verona 30 év körüli rendőrfe-
leség. Férjével és fiával Magyarországra menekült. (T: 33. és 46.)

 312.  Romoda Sándor, ifj., id. Sándor és Alács Verona 10 év körüli fia, 
szüleivel Magyarországra menekült. (T: 33. és 46.)

 313.  Rozmaring [?], Mátyás és Bóni Etel kiskorú gyermeke. Szülei 
eltűnése után nyoma veszett. (T: 28.)

 314.  Rozmaring [?], Mátyás és Bóni Etel kiskorú gyermeke. Szülei 
eltűnése után nyoma veszett. (T: 28.)

 315.  Sándor László Gatyás, András és Szenczi Viktória 28 év körüli nőt-
len fi a. Hadifogságból szabadulva Erdélyben maradt. (T: 33. és 36.) 

 316.  Schank Frigyes „47 éves, sváb származású téglagyárost, három 
gyermek édesapját 1941. április 6-án a szerbek túszként elhurcolták, 
s hét nap után a német katonaság szabadította ki”. (De Sgardelli 
szerk. 1941, 50., 362.) A fenyegető hírektől megrémülve 1944 őszén 
hátrahagyta gyárát s minden vagyonát, családostul elmenekült. (T: 
2 , 7. és 15.) 

 317.  Schank Frigyesné [?] Erzsébet 43 éves háziasszony. Férjével 
és két lányával elmenekült. Fia, Béla katona volt, s szovjet hadifog-
ságban tífuszban halt meg. (T: 2. és 7.) 

 318.  Schank Ilonka, János és Mária 21 éves lánya. Szüleivel és test-
véreivel Németországba menekült. (T: 2., 7. és 36.) 

 319.  Schank János „51 éves, sváb származású téglagyáros, öt gyermek 
apja. A Délvidék visszacsatolása előtt, 1941. április 6-án túszként 
elhurcolták a szerbek, s hét nap múlva német katonák szabadították 
ki”. (De Sgardelli szerk. 1941, 50., 363.) 1944 őszén, hátrahagyta 
gyárát és minden vagyonát, családjával Németországba menekült. 
(T: 2., 7. és 36.)

 320.  Schank Jánosné [?] Mária 40 év körüli háziasszony. Férjével 
és gyermekeivel Németországba menekült. (T: 2., 7. és 36.)

 321.  Schank József, János és Mária 19 éves fia. Szüleivel és testvéreivel 
Németországba menekült. (T: 2., 7. és 36.)

 322.  Schank Katalin, Frigyes és Erzsébet 23 éves, hajadon leánya. 
Szüleivel és húgával német katonai járművel Németországba me-
nekült. (T: 2., 7. és 15.) 

 323.  Schank Mária, Frigyes és Erzsébet 21 éves, hajadon leánya. Szü-
leivel és testvéreivel Németországba menekült. (T: 2., 7. és 15.)

 324.  Schank Nándor, János és Mária 17 éves fi a. Szüleivel és testvéreivel 
Németországba menekült. (T: 2., 7. és 36.)
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 325.  Schank Péter, János és Mária 15 éves fia. Szüleivel és testvéreivel 
Németországba menekült. (T: 2., 7. és 36.)

 326.  Serfőző Antal Csorba középkorú földműves, Szenczi Rozália 
fia. Családjával Magyarországra menekült. (T: 12., 28. és 32.)

 327.  Serfőző Antalné Soltis Viktória Sípos középkorú házi-
asszony. Férjével és két gyermekével Magyarországra menekült. (T: 
12., 28. és 32.)

 328.  Serfőző [?], Antal és Soltis Viktória tizenéves gyermeke. Szüleivel 
együtt elmenekült. (T: 12., 28. és 32.)

 329.  Serfőző [?], Antal és Soltis Viktória tizenéves gyermeke. Szüleivel 
együtt elmenekült. (T: 12., 28. és 32.)

 330.  Serfőző Józsefné Benkó Ilona 35 év körüli rendőrfeleség. 
Férjével Magyarországra menekült, s ő ott is maradt, férjét azon-
ban az ott is razziázó fegyveres szerb partizánok visszahozták, és a 
kezükön eltűnt. (T: 14. és 38.) 

 331.  Serfőző Károlyné [?] 30 év körüli háziasszony. Férjével Magyar-
országra menekült, s ő ott is maradt, férjét azonban szerb partizánok 
visszahozták, és a kezükön eltűnt. (T: 16. és 25.) 

 332.  Simonyik András, Gombos István és Hám Julianna hétéves fia. 
Anyjával és húgával apjához szökött Magyarországra. (T: 12. és 28.) 

 333.  Simonyik Emőke, Gombos István és Hám Julianna négyéves 
kislánya, anyjával és fivérével szökött át apjához Bácsalmásra. (T: 
12. és 28.)

 334.  Simonyik István Gombos hentes és mészáros, id. András és 
Varga Erzsébet 32 éves fia, neje Hám Júlia, két tízévesnél fiatalabb 
gyermek édesapja. Nyilas vezető volt. A honvédség Felvidéken 
1944 karácsonyán szétvert védelmi állásaiból dezertált, de halálra 
keresésének hírét vette, és nem mert hazatérni, Bácsalmáson várta 
be családja érkezését. (T: 12. és 28.; a fotó a szerző gyűjteményéből 
való) 

 335.  Simonyik id. Istvánné Hám Júlia 30 év körüli háziasszony, két 
kiskorú gyermekével a zöldhatáron át szökött férjéhez Bácsalmásra. 
(T: 12. és 28.)

 336.  Simonyik István Gombos, ifj. honvéd, Julcsa 23 éves fia. Nővére 
kivégzését hírül véve nem mert hazatérni Magyarországról. (T: 12. 
és 28.)

 337.  Simonyik Jánoska Gombos, Julcsa 17 év körüli fia. Idősebb 
nővére kivégzésétől megrémülve ifjabb nővérével két fivéréhez 
Magyarországra szökött. (T: 12. és 28.)

 338.  Simonyik Mariska Gombos, Julcsa 20 éves hajadon lánya. 
Nővére kivégzésén megrémülve öccsével két fivéréhez szökött 
Magyarországra. (T: 12. és 28.)
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 339.  Simonyik Sándor Gombos honvéd, Julcsa 25 év körüli, nőtlen, 
fia. Nővére halálhírét véve nem mert hazatérni a hadifogság után, 
öccsével Magyarországon várta be két testvére átszökését a zöld-
határon. (T: 12. és 28.)

 340.  Spiesz Frigyesné [?] 45 év körüli háziasszony, férje elhurcolása 
után két tizenéves lányával haláltáborba toloncolták. (T: 33.) 

 341.  Spiesz Mária, Frigyes 16 év körüli lánya, anyjával haláltáborba 
toloncolták. (T: 33.)

 342.  Spiesz Ilona, Frigyes 14 év körüli lánya, anyjával haláltáborba 
toloncolták. (T: 33.)

 343.  Sütő Ferencné Fehér Mária 38 év körüli háziasszony. 18 éves 
lányával Magyarországra menekült. (T: 16. és 33.) 

 344.  Sütő [?], Ferenc és Fehér Mária 18 éves lánya. Anyjával elmenekült. 
(T: 16. és 33.)

 345.  Szabó Béla, Péter és Horgász Mária kisfi a. Szüleivel elmenekült. 
(T: 15. és 20.)

 346.  Szabó László Péter és Horgász Mária kisfi a. Szüleivel elmenekült. 
(T: 15. és 20.)

 347.  Szabó Péter 30 év körüli mezőőr, két kisgyermek apja. Meghur-
colása után családjával Magyarországra szökött. (T: 15. és 20.)

 348.  Szabó Péterné Horgász Mária, Horgász Mihály 25 éves 
leánya. Férjével és két kisgyermekével Magyarországra menekült. 
(T: 15. és 20.)

 349.  Szécsényi Mihályné [?] 40 év körüli rendőrfeleség. Családjával 
Magyarországra menekült. Férje lefogása és hazahurcolása után ott 
is maradt. (T: 15., 25. és 33.) 

 350.  Szécsényi Nándor [vagy Lajos], Mihály rendőr 17 év körüli fia. 
Édesanyjával és nővérével Magyarországra menekült. (T: 15., 25. 
és 33.)

 351.  Szécsényi Teréz, Mihály rendőr 20 év körüli, hajadon leánya. 
Édesanyjával és testvéröccsével Magyarországra menekült. (T: 15., 
25. és 33.)

 352.  Szép Antal, István és Balázs Erzsébet 55 éves, kovácsmester fia, 
neje Szögi Rozália, négy gyermek édesapja. (De Sgardelli szerk. 
1941, 56., 406.) A szerbek halálos fenyegetései miatt hajlékát és 
minden vagyonát hátrahagyva nejével és három gyermekével Ma-
gyarországra menekült. (T: 24., 28. és testvéröccse, Szép I. Imre 
tanúvallomása) 

 353.  Szép Antalné Szögi Rozália 45 éves háziasszony. Férjével és 
három gyermekével vagyonát hátrahagyva Magyarországra mene-
kült. (T: 24., 28. és férjének testvéröccse, Szép I. Imre) 
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 354.  Szép Balázs, Antal és Szögi Rozália 25 éves, nőtlen fia. Hadifog-
ságból szabadulva a már előbb Bácsalmásra menekült szüleivel és 
testvéreivel maradt. (T: 24., 28. és a nagybácsi, Szép I. Imre) 

 355.  Szép István postás, id. István és Balázs Erzsébet 35 éves fia. Ne-
jével és három kisgyermekével lovas fogatukon Magyarországra 
menekültek. (T: 22., 24., 28. és a testvéröccse, Szép I. Imre; a fotó 
a családi albumból kölcsönözve)

 356.  Szép Istvánné Dosztán Vöntör Mária 30 éves háziasszony. 
Férjével és három kicsi gyermekével Magyarországra menekült. (T: 
22., 24., 28. és férjének a testvéröccse, Szép I. Imre) 

 357.  Szép Julianna, Antal és Szögi Rozália 22 éves hajadon leánya. 
Szüleivel és két testvérével Magyarországra menekült. (T: 24., 28. 
és a nagybácsi, Szép I. Imre) 

 358.  Szép Juliska, István és Dosztán Mária négyéves kislánya. Szüleivel 
és két testvérével Magyarországra menekült. (T: 22., 24., 28. és a 
nagybácsi, Szép I. Imre) 

 359.  Szép Károly, István és Dosztán Mária hatéves kisfia. Szüleivel 
és két testvérével Magyarországra menekült. (T: 22., 24., 28. és a 
nagybácsi, Szép I. Imre) 

 360.  Szép Mária, István és Dosztán Mária 20 éves, hajadon leánya. 
Szüleivel és két testvérével Magyarországra menekült. (T: 22., 24., 
28. és a nagybácsi, Szép I. Imre)

 361.  Szép Nándor, István és Dosztán Mária 18 éves fia. Szüleivel és 
két testvérével Magyarországra menekült. (T: 22., 24., 28. és a 
nagybácsi, Szép I. Imre) 

 362.  Szép Rózsa, István és Dosztán Mária nyolcéves kislánya. Szülei-
vel és testvérével Magyarországra menekült. (T: 22., 24., 28. és a 
nagybácsi, Szép Imre)

 363.  Szép Szilveszter, id. István és Balázs Erzsébet 30 éves nőtlen fia. 
Hadifogságból szabadulva testvérével és annak családjával Bácsal-
máson maradt. (T: 24., 28. és fivére, Szép I. Imre; a fotó a családi 
albumból kölcsönözve) 

 364.  Sziller Károly 35 év körüli bádogosmester. Feleségével együtt 
gyűjtőtáborba toloncolták, további sorsuk ismeretlen. (T: 24. és 28.) 

 365.  Sziller Károlyné Péterfi Ilona 30 év körüli háziasszony. 
Férjével együtt gyűjtőtáborba toloncolták. (T: 24. és 28.) 

 366.  Szőke Mihályné [?] 35 év körüli rendőrfeleség. Férje elhurcolása 
után kiskorú fiával kitoloncolták az országból. (T: 1., 2., és 7.) 

 367.  Szőke [?], Mihály rendőr 16 éves fia. Apjával hurcolták be, és annak 
szeme láttára verték őt is össze, majd szabadon engedték. Anyjával 
Magyarországra szökött (T: 1., 2., és 7.)
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 368.  Sztankovszky Ferenc, István és Robinek Ilona kisfia. Szülei 
elhurcolása után nagyanyjával kitoloncolták az országból. (T: 1., 
7. és 16.) 

 369.  Tiszaváry [?] középkorú csendőr őrmester. Szekérkaraván-kísé-
rőként ment el. (T: 22., 24. és 33.)

 370.  Tojzán Herpai Antalné [?] 40 év körüli háziasszony. Minden 
vagyonát hátrahagyta, és kiskorú fiával Magyarországra menekült. 
(T: 28. és 32.) 

 371.  Tojzán Antal Herpai, ifj., id. Antal 17 év körüli fia. Anyjával 
Magyarországra menekült. (T: 28. és 32.)

 372.  Tojzán Csonka Józsefné [?], Borbála 35 év körüli háziasz-
szony, férje elhurcolása után tizenéves leányával Magyarországra 
menekült. (T: 50. és 55.) 

 373.  Tojzán József Herpai 45 év körüli kereskedő. Vagyonát hátra-
hagyta, családjával Magyarországra menekült. (T: 28., 32. és 50.) 

 374.  Tojzán Herpai Józsefné Lévay Jolán 38 év körüli háziasz-
szony. Férjével és tizenéves lányával Magyarországra menekült. (T: 
28., 32. és 50.) 

 375.  Tojzán Juliska, Herpai József és Lévai Jolán 17 év körüli leánya. 
Szüleivel Magyarországra menekült. (T: 28., 30. és 38.) 

 376.  Tojzán Vicuska, Csonka József és Borbála 15 év körüli leánya. 
Anyjával Magyarországra menekült. (T: 50. és 55.) 

 377.  Tolnay András, ifj. kovács, id. András és Gombos Zsuzsanna 25 
év körüli nőtlen fia. Apja halálhírére a hadifogságból szabadulva 
nem mert hazatérni. (T: 2., 33. és 36.) 

 378.  Tóth György honvéd, Mihály és Kiss-Eper Mária 20 éves, nőt-
len fia. Az itthoni hírektől megrémülve leszerelése után nem mert 
hazatérni. (T: 12., 28. és 33.) 

 379.  Tóth Károly, István és [?] Franciska 25 éves fia. Hadifogságból 
szabadulva nem mert hazatérni. (T: 4. és 16.) 

 380.  Varga András, Ferenc és Szögi Amália tizenéves gyermeke. Édes-
apja elhurcolása után anyjával és nővérével együtt kitoloncolták az 
országból. (T: 12., 28. és 32.)

 381.  Varga Ferencné Szögi Amália Lázi 35 év körüli háziasszony. 
Férje elhurcolása után két tizenéves gyermekével kitoloncolták az 
országból. (T: 12., 28. és 32.)

 382.  Varga István Húsos, ifj. honvéd, id. István és Bezzegh Mária 
22 éves, nőtlen fia. Hadifogságból szabadulva, apja halálos tragé-
diájáról értesülve Magyarországon maradt. (T: 28. és 50.)

 383.  Varga Rózsa, Ferenc és Szögi Amália tizenéves gyermeke. Édes-
apja elhurcolása után anyjával és öccsével együtt kitoloncolták az 
országból. (T: 12., 28. és 32.) 
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 384.  Vébelné [?], a német iskola 35 év körüli gondnoknője. Kiskorú 
lányával gyűjtőtáborba toloncolták. (T: 1. és 15.) 

 385.  Vébel Mariska a német iskola gondnoknőjének tizenéves leánya. 
Anyjával gyűjtőtáborba toloncolták. (T: 1. és 15.)

 386.  Vitsek Etelka, Lajos és Bergel Júlia nyolcéves kislánya. Anyjával, 
öccsével, mostohaapjával és annak kislányával Magyarországra 
menekült. (T: 29. és 45.) 

 387.  Vitsek Lajoska, Lajos és Bergel Júlia hatéves kisfia. Anyjával, 
nővérével, mostohaapjával és annak kislányával Magyarországra 
menekült. (T: 29. és 45.)

 388.  Vörös István, id. 40 év körüli napszámos, hadifogságból szaba-
dulva vette hírét neje és két gyermeke itthoni kivégzésének. Nem 
mert hazajönni. (T: 3., 22. és 42.) 

 389.  Vörös Józsefné Halla Rozália 40 év körüli rendőrfeleség. 
Férjével és családjával kocsikaravánon elmenekült, s férje vissza-
hurcolása után is Magyarországon maradt. (T: 16., 18. és 24.) 

 390.  Vörös Péterné [?] Vicuska 25 év körüli háziasszony. Karon ülő 
kicsinyével együtt kitoloncolták az országból. (T: 1., 2. és 33.) 

 391.  Vörös [?], Péter és Vicuska karon ülő gyermeke. Anyjával együtt 
kitoloncolták. (T: 1. és 33.) 

 392.  Wagner Ferenc, Fülöp és Lévay Mária 15 éves fia. Anyjával, 
húgával és nagyszüleivel együtt kitoloncolták. (T: 2., 15. és 36.) 

 393.  Wagner Fülöpné Lévay Mária 35 éves háziasszony. Férje 
elhurcolása után vagyonából kiforgatták, majd két kiskorú gyer-
mekével és szüleivel együtt kitoloncolták. (T: 2., 15. és 36.) 

 394.  Wagner Olga, Fülöp és Lévay Mária 13 éves lánya. Anyjával, 
fivérével és nagyszüleivel ki lett toloncolva. (T: 2., 15. és 36.) 

 395.  Zabik [?], József és Győri Krisztina 15 év körüli leánya. Szülei elhur-
colása után testvéröccsével együtt kitoloncolták. (T: 25., 26. és 46.) 

 396.  Zabik [?], József és Győri Krisztina 12 év körüli fia. Szülei elhur-
colása után nővérével együtt kitoloncolták az országból. (T: 25., 
26. és 46.)

 397.  Zóki Ferencné Tojzán Csonka Etelka 29 éves háziasszony. 
Férje elhurcolása után vagyonából kiforgatták, és áttoloncolták 
Magyarországra, de nemsokára hazatért, és félsikerrel pereskedett 
üzlete és háza bitorlóival. (T: 15., 36. és maga Etelka a szerzőnek) 

 398.  Zsemlye Antal honvéd, Pál és Kisbajmoki Etel 25 éves fia. Le-
szerelése után félt hazatérni, és Magyarországon várta be felesége 
átszökését. (T: 33. és 54.) 

 399.  Zsemlye Antalné Martinecz Jusztina 20 év körüli fiatal-
asszony. Magyarországra szökött őt ott váró férjéhez. (T: 33. és 54.)
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 26 A Délvidék történetében azt nevezik „nagy szaladásnak”, amikor az 1848–1849-es forradalom idején a helyi szer-
bekből formálódott martalóccsapatok és a Szerb Fejedelemségből érkező reguláris katonai egységek rátámadtak a 
helyben lakó őshonos, védtelen magyar lakosságra, amely egyedül a menekülésben látott esélyt a túlélésre.

 27 Mészáros a magyar katonai közigazgatás idején keletkezett adatokat veti össze a titói rendelettel bevezetett 
jugoszláv katonai közigazgatás alatt keletkezettekkel. A magyarok lélekszámának csökkenése azonban az említett 
határidő után még hónapokon át tartott, egyrészt annak következtében, hogy a vérengzés is sokáig folyt még, 
másrészt pedig a magyarok menekültek is. A visszatérők száma elenyésző. (Mészáros 1995, 167.)

 400.  Zsemlye Mihály honvéd, Pál és Kisbajmoki Etel 22 éves fia. 
Leszerelése után Magyarországon várta oda szökött ifjú feleségét. 
(T: 33. és 54.) 

 401.  Zsemlye Mihályné Romoda [?], János bácsi 20 év körüli lánya, 
menytársával a zöldhatáron át szökött a Magyarországon őt váró 
férjéhez. (T: 33. és 54.)

A névsor nem teljes, valójában igencsak hiányos. Elmarad a „második nagy szaladás”26 
és a kivégzések következtében Szenttamásról hiányzó magyarok létszámától. Mészáros Sán-
dor szerint az 1941-es honvédbevonulás és 1944 decembere között a csökkenés több mint 
1800 főt tesz ki.27 Tekintetbe kell venni, hogy e határidő után nem szűnt még meg sem a 
menekülés, sem a kitoloncolás, s a kivégzések is sokáig folytak még, csak nem tömegesen. 

Ez a névsor is, mint még néhány – kötetünkben közölt – másik, kutatásunk fő céljának, 
az 1944–1945-ös szenttamási magyarirtás halálos áldozatai azonosításának egyik igen fon-
tos, de leghiányosabb mellékterméke. Valójában a bennük említettek is ártatlan áldozatai 
a háború utáni etnikai tisztogatásnak. 

Tekintet nélkül távozásuk okára, a titói bolsevista rendszer mindannyiukat háborús 
bűnösnek nyilvánította és akként kezelte. Azt mondta rájuk, hogy „együttműködtek a 
fasiszta megszállókkal, és kiszolgálták azok érdekeit”. S hogy „azért menekültek el, hogy 
elkerüljék a népi igazságszolgáltatás következményeit”. Hátrahagyott vagyonukra pedig 
rátette nem éppen tiszta kezét, akárcsak az ártatlanul kivégzettekére. 

Az így megbélyegzettek, kiszolgáltatottak és kisemmizettek természetesen szintén 
áldozatai a délszláv bolsevizmus etnikai tisztogatásának. Megérdemlik ők is a részvétteljes 
megemlékezést. Annál inkább, mert hiányoznak szülőföldjükről. 
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A terménybeszolgáltatási terror szenttamási magyar áldozatai

 1.  Botka István (Bácsföldvár, 1912), id. István fia. Szenttamási 
földbirtokos és gabonakereskedő, neje Szincsák Ilona, két kiskorú 
gyermek édesapja. A háború utáni kötelező terménybeszolgáltatás 
„megtagadásáért” Požarevacon raboskodott. A hivatalos közlés 
szerint: „Figyelmetlen lépés következtében a forró, oltott mész-
szel teli gödörbe esett.” Neje tudomása szerint – akinek gyakran 
panaszkodott látogatásai alkalmával őrei kíméletlen és kegyetlen 
ütlegeléseire – nem véletlen baleset volt, őrei lökték a gödörbe 1948-
ban. Férje rabtársai is ezt állították. (T: az áldozat néhai özvegye 
személyesen a szerzőnek) 

      2.  Brandeiss Bernát (Péterréve, 1892) gabonakereskedő és föld-
birtokos az óbecsei, péterrévei és a szenttamási határban. Zsidó 
származású, ezért 1944 nyarán a németek haláltáborba hurcolták. 
Hazatértekor nem hősként várták Tito fullajtárjai, hanem mint 
kulákot, akit ki kellett forgatni vagyonából. Péterrévei és óbecsei 
birtokait, tanyáit és házait nyomban konfiskálták és államosították 
is, így szenttamási bérlőjénél, Szögi Péternél húzódott meg, amíg 
ott is utol nem érte a konfiskáció. Kisemmizve egyik óbecsei háza 
istállószerű mellékhelyiségében kapott menedéket, Izraelből kapott 
segélycsomagokból, csendes őrültként tengette hátralévő életét. Tíz 
évvel a „felszabadulás” után szabadult meg tőle. (T: Szögi Dezső, a 
szenttamási bérlő fia személyesen a szerzőnek) 

      3.  Horgász [Ferenc?] középkorú szenttamási bérgazdálkodó. A 
beszolgáltatások során elszenvedett verések és kínzások beígért 
folytatásától rettegve egyik feltételes hazabocsátása alkalmával 
felakasztotta magát. (T: 45. és Szép I. Imre visszaemlékezéséből)

      4.  Odry János (Szenttamás, 1902) 42 éves földbirtokos, felesége 
Ivanics Katalin, DMKSZ-tag, két gyermek édesapja. Sorsüldözött 
magyarként 1941-ben a kivonuló szerbek négy lovát és két kocsiját 
kobozták és hajtották el. (Csuka szerk. 1941, 80.) Kuláknak mi-
nősítve, a kötelező terménybeszolgáltatás „szabotálásáért” elszen-
vedett kegyetlen verések és kínzások beígért folytatásától rettegve 
otthonában fölakasztotta magát. (T: Szögi Dezső, Szöginé Odry 
Ottilia és Szép I. Imre visszaemlékezése)

      5.  Szögi Péter (Szenttamás, 1899) bérgazdálkodó, neje Tóth Anna, 
két felnőtt férfi édesapja. A kötelező terménybeszolgáltatások utol-
só időszakának hullámai sodorták el. Az óbecsei vizsgálati fogság 
idején ott lefolytatott koncepciós per ítéletét már nem Požarevacon, 
hanem Bácskossuthfalván (Ómoravicán) hajtották végre. De a 

      

Szögi Péter
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körülmények semmivel sem voltak emberibbek, mint a korábban 
Požarevacon vagy Mitrovicán. Egyhavi raboskodás után családja azt 
a hivatalos értesítést kapta, hogy a „szabadkai kórházban belehalt 
betegségébe, s ha óhajtják, hazaszállíthatják”. Utólag péterrévei 
rabtársai mondták el, hogy valójában őrei verték és rugdosták, amíg 
csak el nem veszítette eszméletét, s már félholtan, gyomra, veséi és 
lépe leverése után nyílt lábtöréssel szállították be a szabadkai kór-
házba, és nem is tért magához többé. (T: Szögi Dezső, az áldozat 
fia személyesen a szerzőnek; a fotó a családi albumból való) 

A kötelező terménybeszolgáltatás általában egyaránt sújtott minden földtulajdonost 
nemzetiségre való tekintet nélkül. Szenttamáson azonban csupán a magyarok köréből őrzött 
meg haláleseteket is a szenttamási népi emlékezet. (Több tanú elmondása a szerzőnek) 

Fa emlékkereszt a szenttamási temetőkereszt 
tövében az 1944-es áldozatokra való fél 

évszázad utáni első megemlékezéshez 
(Ternovácz István felvétele a szerző 

gyűjteményéből)

Arsenius Th eodorovich óbecsei festőművész 
A szent kereszt felmagasztalása című 

festménye, a szenttamási magyar templom 
főoltárképe (Balassa Tibor felvétele a szerző 

gyűjteményéből)
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Magyar sorsok Szenttamáson 
a két világháború között

      1.  Alföldi Lajos (*1892) kovácsmester, nős, három leánygyermek 
apja. 1918-ban a szerbek véresre verték, mert huszársapkát viselt 
műhelyében. Másik alkalommal meg 60 napra bebörtönözték ma-
gyarsága hangos vállalásáért. (Csuka szerk. 1941, 1.; De Sgardelli 
szerk. 1941, 79.) 

      2.  Berecz László (*1892) állami iskolai igazgató, tanító. Édesapját 
1920-ban agyonütötték a szerbek. (Csuka szerk. 1941, II., 6.)

      3.  Blazsanyik Ferenc (*1913) vendéglátó-ipari alkalmazott. 
Magyarsága megvallása miatt a szerbek több ízben letartóztatták. 
Sokszor súlyos testi bántalmazásban is volt része. Végül 1934-ben 
több magyar társával kiutasították az országból. (Gyimesi 1942, 
228.)

      4.  Gálik Ferenc, id. (*1893) ácsmester, gazdálkodó, nős, három 
g yermek apja. Mag yar helytállása miatt a szerbek többször is 
megbüntették. (Csuka szerk. 1941, 33.) A háború után végül is 51 
évesen elhurcolták a szerb partizánok, és őt, nejét és családját kito-
loncolták az országból, vagyonát széthúzták vagy államosították. 
(T: 15. és 33.)

      5.  Huszka Kovács Pál (*1882) gazdálkodó, nős, egy felnőtt gyer-
mek apja. A szerbek 500 dinárra ártatlanul büntették meg. (Csuka 
szerk. 1941, I., 46.)

      6.  Knefély Lajos (*1900) vas- és fűszerkereskedő, nős, két gyermek 
apja. 1941-ben a kivonuló szerb csapatok túszul elhurcolták, s csak 
egy héttel később engedték szabadon. (Csuka szerk. 1941, I., 56.; 
Kertész – De Sgardelli 1942, 41., 54.)

      7.  Kuszli Dezső (*1888) 56 éves vaskereskedő, neje Becker Her-
mina, két felnőtt gyermek apja. Nagyapja 1848-ban községi bíró 
volt Szenttamáson, a lázadó szerbek elűzték. Dezsőt mag yar 
helytállásáért hat ízben zárták be a szerbek. (Csuka szerk. 1941, 
I. 64.) Andróczky Aladárral, Lőrincz Jánossal, Király Istvánnal és 
másokkal magyar pártsejtet, DMKSZ-tagozatot és magyar nem-
zetőrséget szerveztek Szenttamáson, amiért sokszor zaklatta és 
bezárta a szerb királyi hatóság. (De Sgardelli szerk. 1941, 34., 240.) 
1944 őszén már nem merte vállalni ismét a szerb alattvalóságot, 
s elmenekült családjával. Templommal szembeni üzletét, tanyá-
ját, birtokát kifosztották, államosították. A hagyománytisztelő 
szenttamási magyarság még ma is Kuszli-háznak, Kuszli-üzletnek 
nevezi a templommal szemben álló épületegyüttest és Kuszli hídnak 
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egykori birtoka mellett, a falu északi bejáratánál a Krivaját (Bácsér) 
átszelő hidat. A család elmenekülése óta nem érkezett hír további 
sorsukról. 

      8.  Lőrincz János, id. dr. (*1875 ?) 70 év körüli orvos. 1920-ban, a 
hatalomátvétel után, őt és fiát (ifj. János akkor 20 éves egyetemi 
hallgatót) véresre verte a szerb hatóság legénysége. Ettől ő, az apa, 
tartós testi nyomorúságot szerzett. (Csuka szerk. 1941, I. 67.)

      9.  Major Nándor, dr. (*1909) 35 éves orvos, nős, két kiskorú gyermek 
apja. Id. Lajos szabómester és Roginer Paula fi a. Egy bonyolult, nehéz 
szülés sikertelen levezetése miatt, melynek során a szülő anya meghalt, 
a feldühödött turjai szerb férj őt hibáztatva rendelőjébe ment, és úgy 
összeverte egy irodai székkel, hogy belerokkant sérüléseibe. Előbb 
csak keze-lába remegett, később erőt vett rajta az idegösszeroppanás, 
és pisztolyából önkezével főbe lőtte magát. (T: 15. és 28.)

   10.  Nyárádi József (*1893) földművest leszerelése és hazatérése után a 
szerbek többször és súlyosan bántalmazták és zaklatták magyarsága 
miatt, amíg csak élt. (Kertész – De Sgardelli 1942, 59., 126.)

   11.  Odry Lajos (*1873) földbirtokos (110 kh), özvegy, négy felnőtt 
gyermek apja. DMKSZ-tag. Magyarsága hangoztatása miatt a szerb 
hatóságok hosszú időn át megfigyelés alatt tartották. (Csuka szerk. 
I. 80.; De Sgardelli szerk. 1941, 73., 305.)

   12.  Odry Péter (*1897) gazdálkodó, nős, három felnőtt gyermek apja. 
1918-ban, bejövetelük után a szerbek nagyon megverték. (Ajtay 
szerk. 1942, 128–129.) Fia, Péter második világháborús frontharcos 
(*1922), Gusztáv (*1925) pedig leventeoktató volt Turján. 1944. 
október derekán a család mindenét hátrahagyva Magyarországra 
menekült. (T: 29., 44. és 45.)

   13.  Paja János korosabb gazdálkodó, felnőtt gyermekek apja. Sándor 
fiával 1922-ben saját házánál valamilyen alakítandó magyar szer-
vezethez hívott össze gyűlést. Akkor a szerbek megrohanták házát, 
és mindkettőjüket olyan súlyosan megverték, hogy az idős ember 
nemsokára belehalt sérüléseibe. (T: 44. és 45.)

   14.  Paja Sándor János gazdálkodó középkorú fia. 1922-ben édesap-
jával saját házuknál valamilyen magyar szervezet megalakításához 
hívott össze gyűlést, mire a szerbek megrohanták a házat, s oly 
súlyosan összeverték őket, hogy az apa belehalt sérüléseibe, Sándor 
pedig élete végéig viselte a verés jegyeit. (T: 46.)

   15.  Pazaver Pál (*1887) papucsosmester és gazdálkodó, nős, öt fel-
nőtt gyermek édesapja. DMKSZ-tag. Dédapját 1848-ban a szerbek 
agyonverték. Őt is gyakran zaklatták a két háború között. (Csuka 
szerk. 1941, I. 82.; Kertész – De Sgardelli 1942, 82. és 62.)
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   16.  Rajda Mihály (*1894) gazdálkodó. Magyar érzelmei megvallása 
miatt többször és súlyosan bántalmazták a szerbek. (Kertész – De 
Sgardelli 1942, 88. és 67.)

   17.  Schank Frigyes (*1897) 47 éves, sváb származású téglagyár-
tulajdonos. Neje [?] Erzsébet, három gyermek édesapja. 1941. 
április 6-án a szerbek túszként magukkal hurcolták, és 7 napig 
fogva tartották. (De Sgardelli 1942, 50., 362.) 1944 őszén már nem 
merte bevárni a szerbek visszatérését, családjával német katonai 
teherautón elmenekült Németországba. (T: 1., 7. és 15.)

   18.  Schank János (*1893) 51 éves, sváb származású téglagyár-tu-
lajdonos. Házas [?] Máriával, hat gyermek édesapja. „A Délvidék 
felszabadulása előtt, 1941. április 6-án túszként hurcolták el a 
szerbek, és hét napig tartották fogva, ahonnan német katonák 
szabadították ki.” (De Sgardelli szerk. 1941, 50., 363.) 1944 őszén 
a már nyílt szerb fenyegetések és a rémhírek hallatán családjával 
német katonai tehergépjárművön Németországba menekült. (T: 
1., 7. és 36.)

   19.  Simonyik József Gombos középkorú napszámos. 1938-ban 
a Beglukban politikai vitába keveredett szerb falverőkkel, akiket 
annyira feldühített, hogy a vita hevében agyonverték. 

Már a két világháború közötti szerb hatalom is jeleskedett még sok más délvidéki, ezen 
belül szenttamási magyar különböző fokozatú zaklatásában, a legenyhébb verbális fenye-
getésektől, a megalázó gúnytól és sértegetésektől egészen az agyonverésekig.

E legsúlyosabb fokozat kulminálódása a háború utáni szerb uralom visszaállítása során, 
a titói interregnum idején következett be, amikor már a magyarság vállalásáért és megval-
lásáért is súlyos botozás, sőt kivégzés is járt.

A háború végén etnikai tisztogatásokba átcsapó zaklatások komoly és célzott háttérirá-
nyítására vall, hogy azok éle, főleg a két háború között és a háború alatt jeleskedő magyarok, 
ezek közül is az értelmiségiek, jobb módú gazdák, iparosok és a hatalomváltással elége-
detlenkedő, szervezkedésre is alkalmas emberek felé irányult, s később már szinte minden 
magvető, családfenntartásra képes magyar férfi embert célpontjává lett.

A felsoroltak mellett két háború közötti priusza volt a negyvennégyes genocídium 
hevében alább felsoroltaknak is. Ezek kisebb-nagyobb viszályáról a hatalom bitorlóival a 
kivégzettek névsorában is olvashatunk. Ők: Andróczky Aladár, Bautz Fülöp, Filippi Bernát, 
Gálik Péter, Király István, Kováts-Birkás Sándor, Kovács Vilmos, Dr. Lőrincz János ügyvéd, 
Odry János, Sebők József, Szabó András, Sztankovszky József, Vörös József, Zabik József, 
Zóki József és mások.
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Szenttamáson hadifogolyként kivégzett, orvul lelőtt, 
sebeikbe belehalt névtelen honvédek

A tanúk több honvédről emlékeznek meg, akik Szenttamáson lelték halálukat. Az egymástól 
függetlenül nyilatkozók kijelentései egybevágnak, kölcsönösen megerősítik egymást. 

 1.  Hat, fogságba esett honvédet végeztek ki és ástak el Tukban, a csatornaparton. 
(T: 9.)28 

 2.  Két honvédet orvul lelőttek a Járás határrészen. (T: 33.) 
 3.  Öt, sebeibe belehalt honvédet ástak el a zárdakerti kerítésfal tövében. A fal 

bontásakor megtalálták maradványaikat, katonagombjaikat. (T: 22. és 36.) 
 4.  Három honvédet a Szegedi országút mellett orvul lelőttek, a helyszínen elásták 

őket. Az országút építésekor megtalálták maradványaikat, gombjaikat. (T: 30. 
és 42.) 

 5.  Egy bácsfeketehegyi szökevény honvéd, aki a Karin-tanyán kért menedéket, de a 
tanya szerb gazdái éjjel, álmában megölték, és a bara alatt elásták. (T: 33. és 36.) 

 6.  Egy motorkerékpár hátsó ülésén utazó honvéd, akit járművezető társa mögül a 
Mlaka-ér közelében orvul lelőttek, majd holtában kifosztották. (T: 22. és 33.)

 7.  A Devecser határrészen orvul lelőtt és a helyszínen elásott két honvéd. Tetemüket 
1945. március 13-án kiszántották, s a magyar temetőben eltemették. (Egyházi 
anyakönyvek, 1945) 

 8.  Az Urbán-földön lelőtt és elásott, később kiszántott s újra eltemetett honvéd. 
(T: Č. Zoran) 

Adatok a jelzett tanúkról. 

 1.  A szóban forgó időben 15 éves volt. A tanyájuk közelében, a nádasban hat hon-
véd rejtőzködött, akik civil ruhát kértek tőlük. Ennek híján úgy döntöttek, 
megadják magukat. Béresük bevezette őket a faluba, és ott a falu végén egy 
vigadozó szovjet egység főtisztjének meg is adták magukat. Ez nagy „harasózás” 
közepette elszedte fegyvereiket, ölelgette, étellel-itallal kínálgatta, majd az ott 
bámészkodó fegyveres szerbek gondjaira bízta őket. Ez utóbbiak kissé távo-
labbra, a csatornapart felé kísérték el a rájuk bízottakat, ahonnan nem sokkal 
később lövéssorozat hallatszott.

 2.  Abban az időben 14 éves volt. A családján belül beszéltek arról, hogy édesapja 
fogatos kocsival zöld kukoricaszárért ment a határba, s a kukoricásukban három 
vérbe fagyott honvédre talált. Kettő már halott volt. A harmadikat bevitte egy 
közeli magyar tanyára, értesítette az esetről a hatóságot, amely járművekkel 
ment ki a helyszínre. 

 28 Az információk forrását a tanúazonosító kódszámokkal csak a titkosítási idő elmúltával lehet azonosítani.
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 3.  Egyik fia megvásárolta a bontásra eladott zárdaépületet. A fiától tudja, hogy a 
kerítés bontásakor annak tövében emberi csontokra és honvédruha foszlányaira 
találtak. A koponyák alapján állapították meg, hogy öt személyről van szó. 
Feltehetőleg sebesülten kerültek a zárdaépületben működő szovjet kórházba, 
s ott belehaltak sebeikbe. Ez a tanú közölt adatokat a Karin-tanyára bemene-
kült honvédről is, értesülését a bérestől szerezte, aki megleste a Karinokat, és 
a látottakat neki elmondta. 

 4.  Tanyája szomszédos volt a Debeljačkiakéval, amely előtt, az út szélén az útépítő 
gépek emberi csontokat és honvédöltönyök maradványait fordították ki a 
földből. A tanú tanyás gazda szomszédjától szerzett erről tudomást. 

 5.  Véletlenül a helyszínen volt, amikor a zárdakerítés tövéből előkerültek az elásott 
honvédek maradványai. A kukoricásból azt is a saját szemével látta, hogy a 
száguldó motorkerékpár hátsó üléséről lelőtték az ott ülő honvédet, és hogy a 
tetemek zsebeit a tettesek kifosztották. 

 6.  Szemtanúja volt a csontok és egyebek előkerülésének a Debeljački-tanyánál. 
Szerinte elég sekélyen voltak elásva. A Karin-tanyánál történtekről neki is a 
tanya egykori bérese beszélt. 

 7.  A szenttamási római katolikus plébánia 1945. évi halotti anyakönyve három, 
egyházi szertartással eltemetett honvédet tart nyilván. Kettő az év márciusában 
került elő a Devecser határrészen, szovjet találatot kapott lőállásukban lelték 
halálukat, a harmadikat pedig megsebesülve a szovjet kórházban kezelésbe 
vették ugyan, de kiszenvedett. 

 8.  A Devecser határrészen, az Urbán-tanyánál lévő szántóföld tulajdonosa szántás 
közben találta meg, maradványai mellett a honvédtetemhez tartozó alumíni-
um személyazonosító szelencét (dögcédulát). A zsírpapírba tekert leletben 
okmányt tartalmazó papír is volt, de arról már csak ennyit lehetett leolvasni: 
„Anyja neve.” Ezt eldobta, az alumínium tokot azonban megőrizte, és átadta a 
szerzőnek gondolván, hogy a tok lyukrendszeréből kutatásai során meg tudja 
állapíttatni az áldozat személyazonosságát. 

A 21-es sorszám alatt jegyzett Urbán-földön kiszántott honvéd 
szétnyitható alumínium azonosítója
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ZÁRSZÓ

A szenttamási magyarság 1995 őszén emlékezett meg első ízben nyilvánosan arról a gyá-
szos eseményről, amely jó fél évszázaddal korábban a Délvidék, s ezen belül Szenttamás 
magyarságát is sújtotta. 

A hivatalos jugoszláv, illetve a szerb és a külföldi történetírás mind a mai napig adós még a 
történtek mértéktartó és tudományos feltárásával és értékelésével. Minden további hallgatás 
azonban cinkosságot jelent a vétkesekkel, és jóvátehetetlen bűntény az igazság ellen. A fél 
évszázad előtti események feltárásának és az ártatlan áldozatok névsora összeállításának 
minden további halogatása a súlyos bűntény végzetes elfeledéséhez vezetne, aminek alapján 
a gyilkosok meg nem történtté nyilváníthatnák a vérontást. 

A fél évszázad után Délvidék-szerte elindult megemlékező gyászünnepségek megtar-
tásában a szenttamásiak az elsők között voltak. A megemlékezések alkalmat adnak arra, 
hogy az itt végveszélybe sodort magyarság pótolja az eltelt évtizedek mulasztásainak egy 
részét. Ezt úgy kell megtennünk, hogy a történtekről megfelelő módon emlékezünk meg. 
Megemlékezéseinkkel gazdagabbak is leszünk. Apró lépésekkel, saját erőnkből fellebbentjük 
a fátylat a hétpecsétes titokként kezelt történtekről, s birtokba vesszük elorozott történel-
münket. Jogunk van hozzá. Születésünkkel megszerzett emberi jogunk éppen úgy, mint a 
szabadságunkhoz és az életünkhöz való joghoz. S még egyszer nem engedhetjük meg, hogy 
akár egy zsebkendőnyit is elvegyenek belőle. 

Meggyőződésünk, ezzel és így mutatunk példát meg- és itt maradt nemzettársainknak, 
hogy van erőnk szembenézni múltunkkal. De azoknak is szól a példa, akik éppen a véres 
események következtében rebbentek szét a nagyvilágba, hátrahagyták ebek prédájára 
szülőföldjükön őseik évezredes alkotását, magukkal vitték azt a magyarságunkat sértő em-
léket, hogy ártatlanul elveszejtett véreiket nem nevezhették ártatlanoknak, és belevesztek 
abba a léleknyomorító kényszertudatba, hogy mártírjaink hóhérait felszabadítókként kell 
magasztalnunk. 

A magunk erejéből eddig elértük az utóbbi néhány évben azt, hogy a negyvennégy 
végén és negyvenöt elején rajtunk esett népirtásról publikációk jelenhettek meg nálunk, 
az anyaországban és külföldön is. S a hatalmi tényezők eltűrték, zúgolódások és méltatlan 
kérdések közepette eltűrik ma is, hogy az események évfordulóin szerény megemlékezéseket 
tartsunk azokban a helységekben, amelyekben a megmaradt magyarságnak volt és még ma 
is van annyi ereje és bátorsága, hogy a több évtizedes szigorú tiltás után ezt megtegye. 

Erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérve az anyaországi, a Kárpát-medencében, a Nyu-
gaton és szerte a nagyvilágban élő testvéreinket, de részben a nagy nemzeteket is sikerült 
tájékoztatnunk fél évszázad előtti sérelmeinkről. A délvidéki magyarságnak – s ezen belül 
a szenttamásiaknak – még nagyon sok tennivalója van, hogy magát befelé és kifelé egyaránt 
megmutassa, és szabadnak mondhassa. Szabadságának belülről kell kifelé épülnie úgy, hogy 
lerombolja lelki korlátait, és felmutatja igazságtalanul elszenvedett sérelmeit. Emlékművek 
állításával, s ezeken ártatlan mártírjai nevének feltárásával, márványba rovásával, könyvekbe 
foglalásával haladéktalanul meg kell ezt tennie, nehogy elveszítse múltját, történelmét, mert 
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a meg nem írt, hagyományainkban nem őrzött történelem nem létezik. S amely népnek 
nincs történelme, nincs múltja, annak kilátástalan és ködbe vész a jövője. 

Ha vezérgondolatunknak sikerült eleget tennünk – bepótolnunk múlt- és önismeretünk 
tartalmának hiányzó és elködösített részét –, máris elmondhatjuk, érdemes volt a többéves, 
évtizedes fáradozás. Érdemes volt, mert szükségszerű hiányosságai ellenére szilárd alapkőnek, 
megbízható forrásnak tekinthető a még tömegesen fellelhető, ez ideig föl nem tárt tények, 
adatok és események további kutatásához éppen úgy, mint múltunk, létfenntartási és meg-
maradási küzdelmeink tudatosítása és utódainkra hagyományozása tekintetében. 

Munka közben, hallgatva a tanúk emlékeinek felidézését, Petőfi  Sándor Élet vagy halál! 
című versének sorai jutnak eszünkbe: 

Egy bősz üvöltés, egy vad zivatar!
Szétszórt hajával, véres homlokával
Áll a viharban maga a magyar.

         

Th an Mór Szent Tamás című festménye, 
a szenttamási magyar templom 

mellékoltárképe (Balassa Tibor felvétele 
a szerző gyűjteményéből)

Th an Mór Feltámadás című festménye, 
a szenttamási magyar templom 

mellékoltárképe (Balassa Tibor felvétele 
a szerző gyűjteményéből)
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VI. DOKUMENTUMOK ÉS TÉRKÉPEK 1944–45-RŐL



■    ■■  



■■   ■   

Kétnyelvű felhívás a volt jugoszláv katonákhoz fegyvereik letételére, illetve beszolgáltatására 
(A szerző gyűjteményéből)



■    ■■  

Kétnyelvű hirdetmény a lakosság fegyverbeszolgáltatási kötelezettségére Major Lajos 
szenttamási könyvnyomdájából (A szerző gyűjteményéből)



■■   ■   

Andróczky Aladár koncepciós perében meghozott szerb nyelvű halálos ítélet 
első két oldala (A szerző gyűjteményéből)



■    ■■  

Andróczky Aladár koncepciós perében meghozott szerb nyelvű halálos ítélet 
harmadik oldala és bizonylat az ítélet végrehajtásáról Szenttamáson 1945. január 10-én 

(A szerző gyűjteményéből)
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Szenttamás forgalmasabb helyein szerb nyelvű falragaszokon hirdetett halálos ítélet 
Andróczky Aladár koncepciós perében (A szerző gyűjteményéből)



■    ■■  

Szerb nyelvű feljelentés Zsellér Tamás szenttamási magyar nemzetőr ellen gyilkosságért 
(A szerző gyűjteményéből)



■■   ■   

Benkó Vince szenttamási magyar nemzetőr ellen gyilkosságért tett feljelentés 
magyar nyelvű fordítása (A szerző gyűjteményéből)



■    ■■  

A Szenttamáson 1944-ben kivégzett Tolnai András nemzetőr ingatlan és ingó vagyona 
bírósági lefoglalásának szerb nyelvű összeírása (A szerző gyűjteményéből)



■■   ■   

A Járási Népbizottság szerb nyelvű határozata özv. Brasnyó Pálné Dudás Katalinnak 
az agrárreform során elkobozott ingatlanairól (A szerző gyűjteményéből)



■    ■■  

Szenttamás térképe (1941–1944) magyar utcanevekkel (A szerző gyűjteményéből)



■■   ■   

Szenttamási temetők a második világháború végéig a szerző számozásával: 
1. szerb (pravoszláv), 2. túlsóvégi magyar, 3. tuki magyar, 4. protestáns magyar–német, 

5. egyéb felekezetek, 6. régi pravoszláv (ma faiskola), 7. izraelita (A szerző gyűjteményéből)



■    ■■  

Szenttamási létesítmények és jelesebb helyek a szerző jelmagyarázatával 
(A szerző gyűjteményéből):



■■   ■   
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Ismert vagy feltételezett 1944-es tömegsírok Szenttamás község területén 
a szerző jelmagyarázatával (A szerző gyűjteményéből):

 1.  Újvidékről német hadifoglyok által teher-
gépkocsikkal több napon át ideszállított 
és tömegsírokba gépfegyverezett magyar 
és német polgári személyek beakácosított 
nyugvóhelye (vö. Cseres 1991, 146.), 
2005-től községi szeméttelepet építettek a 
tömegsírokra;

 2–3.  az előbbiekben leírtak többek szerint a 
Szabadkai út melletti mindhárom kiserdőre 
vonatkoznak, de nem kizárt, hogy szentta-
mási mártírok nyugvóhelyei is;

 4.  ismert és joggal feltételezett begyűjtő-
központok és kínzóhelyek, továbbá tömeg-
sírok Szenttamáson, a településen belül 
(részletesebben az 521–522. oldalon);

 5.  Turja településen, a községháza udvarán volt 
néhány kivégzés (állítólag két esetben trágya-
domb alá temettek el embereket), de kinn a 
határban, ismeretlen helyeken is;

 6.  Nádalján, az egykori csendőrlaktanya 
udvarán kiásott tömegsírba furkósbotozott 
magyar és sváb polgári áldozatok jeltelen 
nyugvóhelye, néhány később kivégzett és 
elhantolt magyar és sváb polgári áldozat 
jeltelen nyugvóhelye még Nádalján a magyar 
temető is (túlélő nádaljai fogoly visszaemlé-
kezése)



■■   ■   

Az 1944-es áldozatok 
bizonyított és/vagy feltételezett tömegsírjai a szenttamási határban és a településen belül 

(A szerző gyűjteményéből)



■    ■■  

A Perczel Mór Magyar Hagyományápoló és Műemlékvédő Társulat által elfogadott 
emlékoszlop-tervezet a háborúk szenttamási magyar áldozatai neveinek kőbe vésésére 

(A szerző gyűjteményéből)



■■   ■   

A hetvenes évek elején felszámolt és utcáknak, házhelyeknek kiosztott 
3 kat. hold és 555 négyszögöl területű tuki római katolikus magyar temető felosztás előtti 

és utáni helyrajza (A szerző gyűjteményéből)



■    ■■  

Részben vagy teljesen felszámolt és utcáknak, házhelyeknek kiosztott 
kisebbségi temetők felosztás előtti és utáni helyrajza. Lásd az 553. oldalon lévő 

számjelzések 2–7. pontjait (A szerző gyűjteményéből)



■■   ■   

Végzés Zombori Gyulának mint áldozatnak a bírósági holttá nyilvánításáról



■    ■■  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A kötet végén néhány mondattal szeretnék köszönetet mondani mindazokak a barátaimnak 
és segítőimnek, akik jó másfél évtizedes kutatómunkám elején és a későbbiek folyamán is 
biztattak és serkentettek egy, a számomra eddig ismeretlen és járatlan, gyakran még kelle-
metlen buktatókkal és kudarcokkal is tele útra, a közelmúlt napjainkig tiltott borzalmainak 
hiteles feltárására, és e feltáró munka eredményeinek megörökítésére. Bátorítottak egy 
könyvbe foglalt, gránitkőnél is időállóbb emlékmű felállítására mindazoknak az ártatlan, 
főleg magyar, de elvétve más nemzetiségű szenttamási áldozatoknak is, akiket a háború utáni 
eszét vesztett bolsevista, soviniszta és népirtó szerb rémuralom szörnyűségei és vérengzései 
tettek mártírokká, apátlan, anyátlan árvákká és özvegyekké, illetve hajlékukból elűzött, 
vagyonukból kiforgatott, földönfutó áldozatokká.

Név szerint kell köszönetet mondanom először is a Vajdasági Magyar Demokrata 
Közösség egykori vezetőségének, hogy az érdekvédelmi közösség határozatba foglalta az 
1944–1945-ös magyar fátum fél évszázadon át hatalmilag tagadott tényének feltárását, 
valamint az áldozatok név szerinti azonosításának és rehabilitálásának szükségét, s ezzel a 
Magyar Tudományos Akadémiához és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiához 
fordult.

Széles körű tudásával és nagy tapasztalatával, szakmai és egyéb tanácsaival, javító bí-
rálataival, de mindenekelőtt segítőkészségével személy szerint érdemel még köszönetet 
Vékás János, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének 
szakmunkatársa, korábban a ma már történelminek is nevezett VMDK alelnöke; néhai 
dr. Ribár Béla akadémikus, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia tagja; néhai 
dr. Mészáros Sándor történész, egyetemi tanár; Csorba Béla író, néprajzkutató, egyetemi 
főlektor, a VMDP elnöke; néhai dr. Pál Tibor történész, egyetemi tanár; Matuska Már-
ton publicista, közíró, a vérengzések kutatója, aki számos elkötelezettsége és szerteágazó 
elfoglaltsága ellenére is segített a szövegszerkesztésben a Jókai-, Gion- és más idézetek 
beépítésével, dokumentumok és egyéb adatok átengedésével, kutatási és egyéb tanácsaival, 
építő jellegű megjegyzéseivel, kritikájával, serkentő biztatással és bátorítással, de szaklek-
torként is nagymértékben hozzájárult a munkához; és Ternovácz István publicista, aki 
Balassa Tiborhoz hasonlóan a szenttamási helyszíneket rögzítette fényképekre. Köszönettel 
tartozom még ft . Szarvas Péter szenttamási plébánosnak segítőkészségéért, a r. k. egyházi 
anyakönyvekbe és egyéb dokumentumaiba való betekintés lehetőségéért; dr. Bus János 
alezredes úrnak, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum központi 
irattára igazgatójának a megküldött adatokért és dokumentumokért; Szabó Attila úrnak, a 
Kalocsai Érseki Levéltár szakmunkatársának a segítőkész tájékoztatásokért és megküldött 
okiratmásolatokért; Mezei Zsuzsannának a Vajdasági Levéltár szakmunkatársának, mert 
lehetővé tette a levéltári anyag megtekintését; Délvidéki S. Atilla történész írónak szakmai 
tanácsaiért, bírálataiért, véleményéért, a rendelkezésemre bocsájtott dokumentumért és egy 
tanúvallomásért; Kissné Szível Éva szenttamási könyvtárosnak, amiért lehetőséget adott 
a helytörténeti részleg vonatkozó könyvállományának használtára; és a temerini Hegedűs 
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Dánielnek a számítógép-kezelés terén nyújtott önzetlen műszaki segítségért a kézirat te-
temes anyagának begépelésekor.

Hálával és köszönettel adózok itt még mindazoknak a szenttamási és Szenttamás kör-
nyéki kortársaknak, a rémuralom közvetlen és közvetett túlélőinek és szenvedőinek, akik 
legyőzték több mint fél évszázados félelmüket, rettegésüket és némasági fogadalmukat, s 
több-kevesebb bátorsággal, teljes névvel, sőt fényképpel is, vagy akár névtelenül fontosabb-
nak tartották az igazság és a megtörtént szörnyűségek kimondását, mint a cinkos némaságot. 
Köszönöm mindnyájuknak, hogy az utókor hiteles emlékeztetésére készséggel idézték fel 
életük legfájdalmasabb és legborzalmasabb titkát, személyes szenvedéseik kínzó emlékeit, 
családi tragédiájuk következményeit azokból a vészterhes időkből, amelyeknek az említése 
napjainkig is velőig ható és agyat bénító félelmet, iszonyatos rémületet és tartós némaságot 
erőszakolt a túlélő szenttamási magyarságra, sőt még az itt élő utódaikra is. 

         A szerző
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A SZERZŐRŐL

Pintér József 1936. január 1-jén született Péterrévén. Az általános iskolát és az algim-
náziumot szülőfalujában magyar nyelven végezte el, és ott kisérettségizett. A verbászi 
közgazdasági középiskolát már szerb nyelven fejezte be, és ugyanott tett diplomavizsgát. 
A Niši Egyetem Jogi Karán munkaviszony mellett megkezdett tanulmányai egészségügyi 
problémák és anyagi támogatás elmaradása miatt félbemaradtak.

Szenttamáson eleinte bírósági hivatalnokként és kinevezett szerb–magyar bírósági tol-
mácsként dolgozott, később pedig, egészen nyugdíjaztatásáig a szenttamási önkormányzat 
fordítója és a községi Hivatalos Lap magyar nyelvű kiadványának a szerkesztője volt.

Magánemberként egyebek között a magyar történelem, s ezen belül a magyar–szerb 
viszonyok alakulása foglalkoztatta. Elítélte mindkét oldal hivatalos és félhivatalos törté-
netíróinak, krónikásainak mély hallgatását és az igazság nagy ívben történő megkerülését 
a közös történelem folyamán elkövetett magyarirtásokról.

A háború után megjelent több mint tíz szerb nyelvű és egyetlen magyar nyelvű szent-
tamási témájú monográfi a sem foglalkozik az itt végrehajtott véres, méreteiben óriási, és e 
nép számára végzetes magyarirtás eseményeinek és következményeinek a feltárásával. Vagy 
ezek előtt az események előtt fejezi be, vagy ezek után kezdi meg rózsás színben taglalni 
a „testvéri együttélés” eseményeit mindegyik krónikás. Ha mégis érintené az egymásnak 
feszülő ellenségeskedést, kizárólag magyar agressziót és szerbirtást sulykolnak olvasóik 
agyába alkotóik, közben elhallgatják, meg nem történtként tüntetik fel a nem egy esetben 
tízszeresére duzzasztott, jogos bosszúállásnak minősített magyarirtást.

Ennek az űrnek a kitöltésére végzett jó másfél évtizedes kutatómunkát, és e munka 
eredménye ez a könyv. Fölhasználta ehhez a már publikált szerb nyelvű monográfi ákat, 
hozzáférhető levéltári és egyéb dokumentációt és nem utolsósorban a fél évszázadon át 
megfélemlített és némaságra kötelezett szenttamási magyarság emlékezetét.
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Munkája eredményét nem azzal a szándékkal teszi közzé, hogy fokozza a feszültséget, a 
célja a meghamisított történelem kreálói által agyonhallgatott és eltitkolt igazság feltárása 
és a történelemhamisításon nevelkedett utókor tisztánlátásának elősegítése, mert a meg 
nem írt történelem végül is nem létezik, s az utókor már elhiszi, hogy itt, ezen a tájon csak 
béke, a másság megértése, türelem, emberség és szeretet uralkodott.



■■   ■   
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